


Prof. Cláudio Menezes (2011)

Acesso à Informação: Recursos Digitais, Disseminação do 

Conhecimento e Valorização do Conteúdo Local 

Auditório do Centro de Convenções da UNICAMP

Campinas, SP

30 Março 2011



3

Prof. Cláudio Menezes (2011)

MultilinguismoMultilinguismoMultilinguismoMultilinguismo no no no no CiberespacoCiberespacoCiberespacoCiberespaco::::
a a a a criacriacriacriaçãçãçãçãoooo de de de de umaumaumauma B@belB@belB@belB@bel digital ?digital ?digital ?digital ?

Prof. Cláudio Menezes 
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET)

Instituto de Letras
UnB

claudiomenezes@unb.br



4

Prof. Cláudio Menezes (2011)

Introdução

4Quais as possibilidades de acesso a conteúdos digitais de um 

estudante cuja língua não está presente nos computadores ? 

4Quais as possibilidades de acesso à informação numa cidade em 

que a municipalidade veícula informação em seus sites numa 

lingua não compreendida pela comunidade ?

4Há alguma vantagem comparativa (cultural, comercial/econômica) 

em um país cuja população é multilingue ? 

4Fomentar a criação de uma B@bel digital ? Como fazê-lo ?
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Introdução

4Produtos de conteúdo digital (texto, imagem, videos)

4Inclusão digital
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Utopias

4Utopia cultural: assegurar que um maximo de línguas

seja falada por cada pessoa

4Utopia comercial: uso de um conjunto limitado de 

linguas para as transações comerciais.
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Alertas

4A participação de estudantes e professores no sistema

educacional requer o uso de computadores

4O relacionamento do cidadão com as instituições

governamentais em todos os níveis é crescentemente

intermediada pelos computadores

4A relação dos jovens com seus colegas em outros

países é intermediada pela Internet

4O computador é também o ábaco da modernidade.
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Mais alertas

4Risco de desaparecimento das línguas: 600 em 1996, 
2500 em 2009 (UNESCO, Atlas Mundial das Línguas em
Perigo)

490% das línguas do mundo não estão substancialmente
representadas na Internet

4Aproximadamente 20% das línguas do mundo não tem 
forma escrita (línguas ágrafas)

4Africa apresenta o mais alto indice de diversidade 
linguistica
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Dados sobre a D. L. 

Table 1
Linguistic diversity index scores by region

Region Languages Diversity index Prop world
total

USA 170 0.7809 0.0020
N Am. 248 3.3843 0.0086
E Asia 200 4.4514 0.0112
W Asia 159 26.1539 0.0659
SC Asia 661 29.8093 0.0752
S America 930 30.5007 0.0769
Europe 364 32.4369 0.0818
SE Asia 1317 37.6615 0.0949
Oceania 1322 46.5653 0.1174
Africa 2390 185.6836 0.4681

Source: Ethnologue
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Dados sobre a D. L. 
(Fonte: Pimienta, Daniel et alii, 

in Twelve years of measuring linguistic diversity in the Internet] 
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As línguas dos internautas em 2009

arabe

russe

coréen

allemand

portugais

français

japonais

espagnol

anglais

chinois

reste des 

langues
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Inclusão de uma nova língua no mundo digital ? 
Como ?

Da “língua oral” ao “objeto digital” !!

Escolha de um sistema de escrita (“script”) para a língua (ou dialeto) oral
Elaboração um sistema ortográfico (diversas línguas podem usar o mesmo

“script”)
Mapeamento dos símbolos em uma tabela de códigos digitais (Tabelas do 

Consórcio UNICODE, www.unicode.org)
Padronização de fontes de caracteres

Desenvolvimento de software e hardware e produção de conteúdos

Importante: Desenvolvimento de conteúdos locais digitalizados 
(incluindo identificadores de conteúdos, tais como os IDNs)



13

Prof. Cláudio Menezes (2011)

Que ações desenvolver para a criação de um ciberespaço 
multilingue (Torre de B@abel digital) ?

Ações em nível:
local,
national,
continental e
mundial
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Initiativas da UNESCO

4 Recomendação para a Promoção e Uso do Multilinguismo e Acesso 
Universão ao Ciberespaço (32ª. Conferência Geral)

4 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17717&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

4 Programa Intersetorial sobre Línguas – 171 EX/20
4 Reunião Temática (WSIS): Multilinguismo para a Diversidade Cultural e 

para a Participação de Todos no Ciberespaço (Bamako, Mali, 6-7 de 
Maio de 2005)

4 34ª. Conferência Geral – Ano Internacional das Línguas (2008)
4 WSIS – Tunísia, 16-18 de Novembro de 2005
4 Grupo de Trabalho sobre Linguas e Multilinguismo (Nota DG 06/06, de 

20 de Janeiro de 2006)
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Initiativas da UNESCO (cont`)

4Diretrizes e Estudos – Políticas e Conscientização

� Educação em um Mundo Multilingue (publicação)

� Guias Nacionais de Planejamento de Terminologia

� Edição Temática do Jornal Internacional sobre 

Sociedades Multiculturais « Línguas na Internet », Vol. 6, 

N. 1, Fev 2004 (www.unesco.org/shs/ijms/ )

� Implementação de “Scripts” (N`ko – Africa)
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Initiativas da UNESCO (cont’)

4 Diretrizes para o Desenvolvimento de Sistemas de Suporte para Registro Escrito
4 Sistema para o Intercâmbio de Dados sobre “Scripts Complexos”
4 Documento sobre Direitos de Propriedade Intelectual e Sistemas de Registro Escrito
4 Manual para Coleta de Dados Linguisticos por Não-linguistas
4 Publicações:  “Measuring Language Diversity in Cyberspace” (UIS), “How to include new 

languages in Cyberspace” (versão em Portugues disponível em: 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/24122/122027702017Cyberespace_PO.pdf/Cyberespace_PO.pdf

4 Mesa Redonda na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação: For a Multilingual 
Cyberspace with the Participation of All in the Information and Shared Knowledge Society 
(Tunis, 15 November 2005)

4 Iniciativa B@BEL (http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139844e.pdf)
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Initiativas da UNESCO (cont`)

4Plataforma para a Gestão de Conteúdos Multilíngues 

(MLCM)

4SILA – Um “webrowser” multilingue

4Versão modificada do Wordpad

4Controle de Edição do Software “Grafite”
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Initiativas da UNESCO (cont’)

4Base de Conhecimento Multilingue sobre o Patrimônio 

Cultural

4Biblioteca Sonora das Linguas do Cáucaso em Risco de 

Desaparecimento

4Projeto Dicionário Abcásio-Georgiano

4Padrões para Computarização da Língua Etíope

4Atlas UNESCO sobre as Línguas em Risco de 

Desaparecimento
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Iniciativas da UNESCO (cont)

4Todos os setores da UNESCO trabalham na promoção das línguas, 
em geral sob a coordenação de um programa inter-setorial sobre 
línguas;

4Nesse contexto, vale citar :
Dia Internacional da Língua Mãe (21 de Fevereiro)
Contribuição ao Ano das Línguas Africanas (2008)
Criação de um Portal UNESCO-línguas
Diretrizes para a Inclusão Digital de Línguas no Mundo 
Digital – Financiamento da Pesquisa e sua Publicação

“Twelve Years of Measuring Linguistic Diversity on the 
Internet: Balance and Perspectives” by Daniel 
Pimienta, Daniel Prado & Alvaro Blanco
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Iniciativas da UNESCO (cont’)

4Diretório de Especialistas e Instituições sobre Multilinguismo no 

Mundo Digital (incluindo as academias de línguas)

4Projetos Piloto: codificação de ‘scripts’ em cada continente

4Multilingualização do Portal WEBWORLD

(www.unesco.org/webworld)

4ITU-UNESCO Simposio Global sobre a Promoção da Internet 

Multilingue (Genebra, 9-11 Maio 2006) http://www.itu.int/ITU-

T/worksem/multilingual, 
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Iniciativas da UNESCO (cont’d)

4Participação na iniciativa MAAYA ‘Rede Mundial para a 

Diversidade Linguística’(www.maaya.org)

42008 – UN Ano Internacional das Línguas

4Análise de IDN ‘não-latinos’ (sob solicitação do ICANN)

4Conferencia sobre Multilinguismo em Yakutsk, Russia 

(Junho, 2008)

4Plano Estratégico do Programa ‘Informação para Todos’

– Ações sobre Multilinguismo
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Iniciativas da UNESCO (cont´d)

Como assegurar a inclusão de uma língua no ciberespaço 
(Autor: Marcel Diki-Kidiri, Editor: Cláudio Menezes)

http://portal.unesco.org/ci/en/files/24122/122027702017Cyberespace_PO.pdf/Cyberespace_PO.pdf
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Iniciativas da UNESCO (cont´d)

Doze anos de medição da diversidade linguística na Internet 
(Autores: Daniel Pimienta, Daniel Prado e Alvaro Blanco)



24

Prof. Cláudio Menezes (2011)

Algumas Ações Regionais e/ou Nacionais

4Language Observatory Project (www.language-observatory, Japan)

4Linguamón (http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/pt/index.jsp)

4União Latina (http://www.unilat.org)

4Academia de Linguas Africanas(http://www.acalan.org)
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Principais initiativas de conscientização durante o IYL 2008

21 Febuary: (UNESCO Paris) Official Launching of the Year with a Conference on standard-setting 
instruments promoting multilingualism 

5-7 March: (Johannesburg, South-Africa) and 22 to 24 April (Dar es Salaam, Tanzania) Conferences 
of the African Academy of Languages (ACALAN) on « The role of trans-border languages and of 
lesser-used languages in Africa »

28 May: (UNESCO Paris) Conference of ACALAN on « African Languages as a factor of 
integration » ; 

9 June: (Paris, France) Launch of the Chirac Foundation and its Programme for the Protection of 
Endangered Languages ; 

13-15 June: (Eisenstadt, Austria) International Conference « Multilingualism in every-day life»; 

1-3 July: (Bangkok Thailand) 2nd International Conference on Language Development, Language 
Revitalization and Multilingual Education in Ethnolinguistic Communities; 

2-4 July: (Yakutsk, Russian Federation) International Conference «Linguistic and Cultural Diversity in 
Cyberspace» ; 

27-28 August: (Tokyo, Japan) UNU-UNESCO Conference « Multilingualism and Globalization »

7 October: (UNESCO, Paris) Executive Board Thematic Debate on “Protecting indigenous and 
endangered languages and the role of languages in promoting EFA in the context of sustainable 
development.”

9-10 October: (Bilbao, Basque Country, Spain) International Conference “Challenges of Minority 
Languages at the Globalization Age”

4 November: (UN Association of Spain, Lleida) International Year of Languages Seminar. 



26

Prof. Cláudio Menezes (2011)

A Rede MAAYA

4 Com sede em Genebra (Suiça), MAAYA (http://www.maaya,org) é uma rede de múltiplos atores, 
criada com o objetivo de contribuir para a valorização e promoção da diversidade linguistica no 
mundo. 

4 Maaya serve de plataforma de intercâmbio e cooperação na área de conhecimentos 
compartilhados, onde a tecnologia oferece um grande potencial para as línguas, mas apresenta 
também um risco, levado em conta que só uma pequena minoria das 6.000 línguas faladas no 
mundo está disponível no ciberespaço.

4 Atualmente, a Rede atua como moderadora do sub-tema “Diversidade Linguística” da linha de 
ação C8 do Plano de Ação da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS). A Rede
também iniciou uma “Coalisão Dinâmica” para a diversidade linguística no Fórum de 
Governança da Internet.

4 A Rede Maaya foi fundada no contexto da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação
(WSIS), onde a diversidade cultural e linguística no ciberespaço foi identificada como uma das
prioridades. Maaya foi lançada pela Academia Africana das Línguas (ACALAN), sob os auspícios
da União Africana.

4 Apesar de ter sido criada no contexto da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação
(WSIS), o seu campo de ação não se limita exclusivamente aos assuntos do ciberespaço. Trata-
se de uma rede multilateral, envolvendo diferentes protagonistas como a sociedade civil, os 
governos e as organizações internacionais. Sua missão é valorizar e promover a diversidade
linguística como base fundamental da comunicação humana.
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A Rede MAAYA

Objetivos
4 Incentivar governos e instituições a adotar e implementar medidas que favoreçam 

um multilinguismo equitativo; 

4 Promover uma educação bi- e/ou multilingue baseada na língua materna, em todos 
os níveis da educação no mundo inteiro a fim de garantir uma igualdade social e 
entre os sexos;

4 Promover a localização de "software" bem como o acesso de todas as línguas no 
cyberespaço;

4 Facilitar o empoderamento das comunidades linguísticas no mundo inteiro no 
desenvolvimento e uso da sua própria língua;

4 Contribuir para criação e intercâmbio de recursos linguísticos;

4 Funcionar como observatório da implementação de políticas linguísticas e servir 
como centro de referência para projetos de pesquisa linguística.
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A Rede MAAYA

Resultados esperados

4 contribuir para a redução da brecha de conhecimento, através da formulação de 

programas concretos, específicos e adaptados que sirvam para assegurar o uso das 

línguas como veículo das culturas do mundo; 

4 implementar parcerias multilaterais no campo da diversidade cultural e linguística; 

4 contribuir para o fortalecimento de diálogo das culturas e civilizações para um 

mundo de paz e de solidariedade.
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A Rede MAAYA

Atividades recentes

4 Forum Internacional de Bamako sobre o Multilinguismo (19-21 Janeiro de 2009)

4 Simpósio Internacional sobre o Multilinguismo no Ciberespaço (http://www.simc.cat)

4 Livro sobre a vulgarização do multilinguismo no ciberespaço (em andamento)

4 Cúpula Mundial sobre o Multilinguismo (prevista para 2015)
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Dados sobre a Rede MAAYA

4 Maaya — Réseau Mondial pour la Diversité

4 Linguistique — est un réseau multi-acteurs créé

4 dans le but de contribuer à la valorisation et à la
4 promotion de la diversité linguistique dans le

4 monde. Son siège se trouve à Genève, en Suisse.
4 Maaya sert de plate-forme d'échanges et de

4 partage à l'ère de la société des savoirs partagés,

4 où les technologies offrent un formidable potentiel
4 pour les langues, mais représentent également un

4 risque, puisqu'à présent seule une petite minorité
4 des 6 000 langues parlées dans le monde est

4 disponible dans le cyberespace.
4 A l'heure actuelle, le Réseau assure la modération

4 du sous-thème diversité linguistique du C8 du Plan

4 d'action du Sommet Mondial sur la Société de
4 l'Information (SMSI). Il a également créé la

4 Coalition dynamique pour la diversité linguistique
4 dans le cadre du Forum sur la Gouvernance de

4 l'Internet.

4 Le Réseau Maaya a été créé dans le cadre du SMSI,
4 où la diversité culturelle et linguistique dans le

4 cyberespace a été identifiée comme l'une des priorités.
4 Maaya a été initiée par l'Académie Africaine

4 des Langues (ACALAN), sous les auspices de
4 l'Union Africaine.

4 Si ce Réseau a vu le jour dans le contexte du SMSI,

4 son champ d'action ne se limite pas exclusivement
4 au cyberespace. Il s'agit d'un réseau multi-partenarial,

4 impliquant différents acteurs, dont la société
4 civile, des gouvernements et des organisations

4 internationales. Sa mission est de valoriser et promouvoir

4 la diversité linguistique comme fondement
4 de l'unicité de la communication humaine.

4 Maaya, Réseau mondial pour la diversité
4 linguistique, est un réseau multi-acteurs
4 créé dans le but de contribuer à la valorisation
4 et à la promotion de la diversité
4 linguistique dans le monde.

4 Présentation
4 www.maaya.org
4 Membres du Réseau
4 Maaya
4 Secrétariat: c/o ICVolontaires,
4 Case postale 755, 1211 Genève, Suisse

4 Tél.: +41 22 800 14 36

4 Fax: +41 22 800 14 37
4 Courriel: contact@maayajo.org

4 Site: www.maaya.org
4 Les langues...
4 la clé des trésors culturels du monde
4 Académie Africaine des Langues (ACALAN)

4 Agence tunisienne internet

4 Association YSB Sängö
4 ENSTA

4 EUROLINC
4 Fantsuam Foundation

4 Funredes

4 Global Knowledge Partnership (GKP)
4 ICVolontaires

4 Institut des sciences et des nouvelles technologies
4 International Literacy Institute of the University of

4 Pennsylvania (ILI)
4 Intlnet

4 Language Observatory

4 Linguamón - Maison des Langues
4 Linguasphere Observatory

4 MIGRAF
4 National University of Computer and Emerging Sciences

4 Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

4 Orissa Primary Education Programme Authority (OPEPA)
4 REUSSI

4 SIL International
4 Thai Computational Linguisitcs Laboratory

4 Toile Métisse
4 UNESCO

4 Union Internationale des Télécommunications (UIT)

4 Union latine
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Algumas Ações no Brazil

4 Comitê Nacional para o Programa Informação para Todos, da UNESCO – Grupo Temático sobre Multilinguismo, 
coordenado pelo IBICT/MCT

4 Cátedra UNESCO sobre Multilinguismo – UNICAMP (Campinas, SP)
4 GTDL – Grupo de Trabalho sobre Diversidade Linguistica, coordenado pelo IPHAN/DPI, Ministério da Cultura
4 Ações educativas da Secretaria para Educação Continuada e Diversidade, Ministério da Educação (MEC/SECAD)
4 Trabalhos de Pesquisa na Amazônia sob as línguas indígenas – MPE�/MCT (Belém, Pará)
4 Acesso a literatura científica em Português – ALEMPLUS (IBICT/MCT)
4 Conferências científicas (e. g. Workshop sobre Tecnologia da Informação e Linguagem Humana, promovido pela 

Sociedade Brasileira de Computação, Vila Velha, ES, 27/10/2008)
4 Novas universidades para a cooperação internacional

4UNIAM – Universidade Federal para a Integração da Amazônia (Santarém, Pará)
4UNILA –Universidade Federal para a Integração Latino-Americana (Foz do Iguaçu, Paraná)
4UFFS –Universidade Federal da Fronteira Sul (Chapecó, Santa Catarina)
4UNILAB –Universidade para a Integração Luso-Afro-Brasileira (Redenção, Ceará)

4 Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação, Bacharelado criado em 2010, na 
Universidade de Brasília
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Capacitação para o Multilinguismo
Um caso prático: Bacharelado em Línguas Estrangeiras 

Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET)

Instituto de Letras (IL)
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Perfil

4Esse novo bacharelado é recomendado para interessados no conhecimento de 

línguas estrangeiras, numa perspectiva do seu uso em áreas tais como:

4- consolidation et/ou inclusion de nouvelles langues dans le monde numérique, 

-terminologia aplicada ao multilinguismo no ciberespaço, 

-tradução audiovisual (em suas diversas modalidades), 

-organisação de conferências internacionais, 

-censos linguisticos, 

-criação de dicionários bi e multi-lingues, entre autras…

É importante realçar que a disponibilidade para atuar em ambientes multiculturais

e multilíngues é um critério importante para o egresso desse novo curso. 
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Mercado de Trabalho Mercado de Trabalho Mercado de Trabalho Mercado de Trabalho 

Com a ampliação de atividades que requerem uma capacitação simultânea em línguas 

estrangeiras e um interesse intelectual por suas aplicações, o mercado de trabalho 

para o Bacharel em LEA-MSI está relacionado com a atividade das seguintes 

instituições: órgãos públicos nacionais e internacionais, agências de cooperação 

estrangeira, agências das Nações Unidas (por exemplo, UNESCO), Universidades, 

Câmara e Senado, academias de línguas, ONGs, bibliotecas multilíngues e editoras 

nacionais e internacionais. Há também oportunidades em instituições e empresas 

organizadoras de conferências internacionais, onde o profissional estará capacitado 

para assumir todas as atividades de apoio logístico para realização de tais eventos. 

Competições esportivas internacionais que se realização no Brasil poderão abrir 

diversas oportunidades de trabalho para os egressos do Bacharelado em LEA-MSI. 
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O curso na Universidade de Brasilia

A UnB é a primeira instituição brasileira a oferecer esse tipo de graduação no campo 
da sociedade da informação, a partir de 2010. Os alunos terão sólida formação em 

duas línguas estrangeiras e numa terceira opcional, num total de 120 créditos. 
Cursarão também 17 disciplinas do módulo profissional nas áreas de aplicação: audio-

visual, terminologia e multilinguismo no mundo digital. No 6º semestre, deverão 
obrigatoriamente realizar Estágio Supervisionado em instituições públicas, privadas ou 

ONGs. .
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O nascimento de uma sociedade da informação e do conhecimento deu ensejo à
necessidade de uma ampla difusão de informações e de produtos audiovisuais. 
Além disso, a realização de um número expressivo de eventos internacionais 
multilingues estimulou centros universitários a criar diversos cursos de LEA na 
Europa e em outros continentes. Face ao amplo desenvolvimento dessas atividades 
e, um uma escala menor, do multiculturalismo no ciberespaço, consequencia 
evidente da mundialização, tornou-se necessário imaginar e formar novos 
profissionais, capazes de atuar nesse novo ambiente tecnológico. Nesse contexto, a 
criação desse novo curso tem por objetivo responder a essa expectativa e de 
preencher essa lacuna, formando profissionais cujo saber se aplicará tanto ao setor
público como privado, nacional e internacional, assim como ao setor terciário e às
Universidades.
Trata-se de uma experiência com vocação para ser adaptadas a outras 
universidades em países interessados pela inclusão de suas línguas no mundo
digital.
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Comentários Finais

4 A inclusão digital não pode ser efetiva sem tomar em conta a diversidade linguística no mundo.
4 A efetiva implementação da diversidade linguística no ciberespaço é um enorme desafio, que 

está além do poder individual de instituições trabalhando de forma isolada.
4 A comunidade acadêmica, particularmente das areas linguística e de computação, tem um papel 

fundamental na criação do arcabouço lógico (infraestrutura) para inclusão de novas línguas. Ex: 
SCRIPT ENCODING INITIATIVE (Berkeley University, http://www.linguistics.berkeley.edu/sei/).

4 No campo comercial, o desenvolvimento de software em outras línguas é um filão ainda por
explorar.

4 No Brasil, cerca de 180 comunidades linguísticas reivindicam um reconhecimento de sua lingua 
mãe.

4 A conciliação entre as utopias comercial e cultural podem ser gradualmente alcançadas somente
através de ações indutivas, sendo parte de políticas nacionais, incluindo investimentos para 
tornar disponíveis conteúdos nas linguas locais de cada comunidade.



Mais lnformação

�www.unesco.org/webworld/multilingualism
bhttp://www.unesco.org/culture/languages-

atlas/en/atlasmap.html
bwww.maaya.org
bwww.ibict.br
�www.mec.gov.br
�www.il.let.unb.br
bE-mail: claudiomenezes@unb.br
b Thank you

Merci
Gracias
Shokran (ا���)
Spassibo (Спасибо)
Shei shei (��)
Obrigado


