
David Crystal

A revolução 
da linguagem

Tradução:
RICARDO QUINTANA

Consultoria:
YONNE LEITE

Jorge ZAHAR Editor
Rio de Janeiro



Título original:
The Language Revolution

Tradução autorizada da primeira edição inglesa
publicada em 2004 por Polity Press Ltd.,

de Cambridge, Inglaterra

Copyright © 2004, David Crystal
Copyright da edição em língua portuguesa © 2006:

Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja

20031-144   Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2240-0226 / fax: (21) 2262-5123

e-mail: jze@zahar.com.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo

ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Preparação de originais: Rodrigo Alva 
Revisão tipográfica: Eduardo Faria e Eduardo Monteiro

Capa: Dupla Design

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Crystal, David, 1941-
C967r A revolução da linguagem / David Crystal; tradução, Ricardo Quintana;

consultoria,Yonne Leite. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005

Tradução de: The language revolution
Inclui bibliografia
ISBN 85-7110-896-X

1. Linguagem e línguas. 2. Língua inglesa – Século XXI. 3. Linguagem –
Obsolescência. 4. Internet. I. Título.

CDD 410
05-3797                                                                                                                CDU 81



SUMÁRIO

Os desafios do século XXI, 7

Prefácio, 11

Introdução:
Um novo mundo lingüístico, 13

1    O futuro dos “ingleses”, 19

2    O futuro das línguas, 53

3    O papel da Internet, 75

4    Depois da revolução, 103

5    Temas lingüísticos para 
o século XXI, 133

Notas, 141

Agradecimentos, 144

Índice remissivo, 145





19

O
1. O FUTURO DOS “INGLESES”

O surgimento do inglês como verdadeira língua
mundial foi a primeira das três tendências que ob-
tiveram destaque especial durante a década de
1990.A palavra “verdadeira”é de importância cru-
cial. A possibilidade de que o inglês pudesse
desempenhar um papel global tinha sido reconhe-
cida desde o século XVIII. Em 1780, o futuro pre-
sidente dos Estados Unidos John Adams disse:“O
inglês está destinado a ser,no próximo século e nos
seguintes, uma língua mundial em sentido mais
amplo do que o latim foi na era passada ou o fran-
cês é na presente.”1 Mas foram necessários quase
200 anos para ficar provado que ele estava certo.
Até relativamente pouco tempo,a perspectiva de o
inglês se tornar uma língua global era incerta. Foi
apenas na década de 1990 que a questão veio real-
mente à tona, com pesquisas, livros e conferências
tentando explicar como uma língua pode se tor-
nar verdadeiramente global, que conseqüências
isso acarreta, e por que o inglês veio a ser a pri-
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meira língua candidata.2 Mas a fim de especular sobre o futuro do
inglês — ou,como explicarei abaixo,dos “ingleses”— devemos pri-
meiro entender onde nos encontramos agora e como a situação
atual surgiu.

O presente

Uma caracterização para começar; depois algumas estatísticas. Uma
língua não obtém um status genuinamente global até desempenhar
um papel importante que seja reconhecido em todos os países. Esse
papel será mais óbvio em países onde um grande número de pessoas
a fala como primeira língua — no caso do inglês, isto significa os
Estados Unidos, o Canadá, a Grã-Bretanha, a Irlanda, a Austrália, a
Nova Zelândia,a África do Sul,alguns países do Caribe e uma varie-
dade de outros territórios. Entretanto, nenhuma língua foi jamais
falada como língua materna pela maioria da população em mais de
uma dúzia de países,de modo que o uso como língua materna em si
não pode dar status global a uma língua. Para obter semelhante sta-
tus, ela tem de ser usada por vários países no mundo. Estes devem
decidir dar a ela um lugar especial dentro de suas comunidades,
mesmo que tenham poucos (ou nenhum) falantes nativos.

Há dois modos principais de se fazer isso. Primeiro, a língua
pode se tornar oficial (ou semi-oficial) e ser usada como meio de
comunicação em áreas como governo, tribunais de justiça,mídia e
sistema educacional.Para se ter sucesso nessas sociedades, é essen-
cial dominar a língua oficial o mais cedo possível na vida. Esse pa-
pel é bem ilustrado pelo inglês, que, como resultado da história
britânica ou americana, tem algum tipo de status administrativo
especial em mais de 70 países — como Gana,Nigéria,Índia,Cinga-
pura e Vanuatu. Isso é muito mais do que o status obtido por qual-
quer outra língua (o francês sendo a mais próxima).Segundo,uma
língua pode se tornar prioridade no ensino de língua estrangeira
em um país. Ela se torna o idioma que as crianças têm mais possi-
bilidade de aprender quando chegam à escola, e o mais disponível
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para os adultos que — por qualquer razão — nunca o aprenderam,
ou o aprenderam mal, em seus primeiros anos de estudo. Mais de
100 países tratam o inglês como esse tipo de língua estrangeira; e
na maioria desses países ele é reconhecido como principal língua
estrangeira a ser ensinada nas escolas.

Por causa desse desdobramento tríplice — de falantes como
primeira língua, segunda língua e língua estrangeira —, é inevitá-
vel que uma língua do mundo acabe sendo usada por mais pessoas
do que outra qualquer.O inglês alcançou agora esse status.Cerca de
400 milhões o aprenderam como primeira língua — embora as
estimativas variem muito, porque poucos países mantêm estatísti-
cas sobre número de falantes. É difícil avaliar o número daqueles
que aprenderam o inglês como segunda língua, pois os níveis de
fluência adquiridos devem ser levados em conta. Se tomarmos um
nível básico de habilidade para conversação como critério — o sufi-
ciente para se fazer compreender,embora de forma alguma livre de
erros, e com pouco domínio de vocabulário especializado —, o
número também gira em torno dos 400 milhões de falantes. O sig-
nificado desses dois números não deve ser desconsiderado: o nú-
mero de pessoas que usa o inglês como segunda língua é idêntico ao
que o tem como língua materna.E como o crescimento populacio-
nal nas áreas onde o inglês é considerado como segunda língua é
cerca de três vezes maior do que nas áreas onde é tido como pri-
meira, os falantes de inglês como segunda língua irão em breve
exceder em número os falantes nativos — uma situação sem prece-
dentes para uma língua internacional. E quando a quantidade de
pessoas que fala inglês como língua estrangeira é levada em conta,
o contraste se torna ainda mais dramático.Aqui também as estima-
tivas são incertas — ninguém sabe, por exemplo, quantas pessoas
estão aprendendo inglês na China —, mas o Conselho Britânico
calcula que mais ou menos um bilhão de pessoas estão aprendendo
inglês no mundo todo ao mesmo tempo. Excluindo-se os inician-
tes, seria justo tomar dois terços do total como estimativa do nú-
mero de estudantes estrangeiros com quem seria possível manter
uma conversa razoável em inglês — digamos 600 milhões.
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Se, então, somarmos os três totais — os cerca de 400 milhões
que usam o inglês como primeira língua, mais os também cerca de
400 milhões que o usam como segunda língua, e os cerca de 600
milhões que o empregam como língua estrangeira —,teremos por
fim um total absoluto de um bilhão e 400 milhões. Isso em núme-
ros arredondados significa um quarto da população mundial
(mais de seis bilhões em 2000). Nenhuma outra língua é usada em
tão larga escala — seja numericamente ou com semelhante alcance
geográfico. Até o chinês, encontrado em oito diferentes línguas
faladas, mas unificado por um sistema comum de escrita, é usado
por “apenas” um bilhão e 100 milhões de pessoas, e a maior parte
delas é de falantes nativos em uns poucos territórios. É claro que
não devemos superestimar a situação.Se uma em cada quatro pes-
soas da população mundial fala inglês, três em cada quatro não o
fazem. Não precisamos viajar muito no interior de um país — dis-
tante dos centros turísticos, aeroportos, hotéis, restaurantes —
para encontrar essa realidade. Mesmo assim, um em cada quatro é
um número impressionante e sem precedentes. E devemos per-
guntar: por quê? Não é tanto o total,mas a velocidade com que essa
expansão ocorreu, de forma tão ampla desde a década de 1950. O
que explica isso?

Um fator óbvio, naturalmente, é a necessidade de uma lín-
gua comum, ou língua franca — um conceito tão antigo quanto
o da própria língua. Mas a perspectiva de que uma língua franca
fosse necessária para o mundo todo é algo que emergiu com
força apenas no século XX, e desde os anos 50 em particular. O
principal foro internacional para comunicação política — as
Nações Unidas — data apenas de 1945, e possuía então somente
51 Estados membros. Em 1960, esse número havia subido para
mais de 80. Mas os movimentos de independência que começa-
ram naquela época levaram a um grande aumento do número
de novas nações durante a década seguinte, e esse processo con-
tinuou constantemente até a década de 1990. Em 2003, havia
191 membros na ONU — quase quatro vezes mais do que exis-
tia há 50 anos. A necessidade de uma língua franca é óbvia, e a
pressão para se encontrá-la é uma conseqüência, a alternativa
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sendo mecanismos complexos de tradução, caros e freqüente-
mente impraticáveis.

O passado

Mas por que o inglês? Não há nada de intrinsecamente maravilhoso
na língua inglesa que a fizesse se espalhar dessa forma.A pronúncia
não é mais simples do que a de muitas outras línguas, a gramática
também não — o que lhe falta na morfologia (em casos e gêneros)
é certamente compensado na sintaxe (no padrão de ordem das
palavras) — e a ortografia não é fácil.Uma língua se torna mundial
por uma razão apenas — o poder das pessoas que a falam. Mas
poder representa coisas diferentes: pode significar poder político
(militar), tecnológico, econômico e cultural. Cada um deles in-
fluenciou o crescimento do inglês em épocas diferentes. O poder
político emergiu sob forma do colonialismo,que levou o inglês pelo
mundo desde o século XVI,de modo que no século XIX a língua era
uma “sobre a qual o sol nunca se põe”. O poder tecnológico está
associado à Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, quando
mais da metade dos cientistas e inventores que fizeram aquela revo-
lução trabalhava usando o inglês, e as pessoas que viajavam para a
Grã-Bretanha (e para os EUA mais tarde) a fim de aprender as novas
tecnologias tinham inevitavelmente de fazê-lo em inglês. O século
XIX viu o crescimento do poder econômico dos Estados Unidos,
ultrapassando com rapidez a Grã-Bretanha, com o crescimento
espantoso de sua população acrescentando muito ao número de
falantes de inglês no mundo. A questão foi reconhecida por Bis-
marck já em 1898: perguntado por um jornalista o que ele conside-
rava ser o fator decisivo da história moderna, conta-se que respon-
deu: “O fato de os norte-americanos falarem inglês.”3 E no século
XX vimos o quarto tipo de poder, o poder cultural, manifestando-
se em quase todas as instâncias da vida, através de esferas de
influência principalmente norte-americanas.

Como resultado dessas diferentes manifestações de poder, é
possível identificar dez domínios nos quais o inglês se tornou 
preeminente.
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Política
A maioria dos comentaristas pré-século XX não encontraria difi-
culdades para dar uma única resposta política à pergunta “Por que
o inglês mundial?”. Eles teriam simplesmente apontado o cresci-
mento do Império Britânico. Esse legado adentrou o século pas-
sado.A Liga das Nações foi a primeira das muitas alianças interna-
cionais modernas a alocar um lugar especial para o inglês nos seus
procedimentos: ele era uma das suas duas línguas oficiais (a outra
foi o francês), e todos os documentos eram impressos em ambas.
Já mencionei a ONU, que a substituiu. Mas o inglês agora desem-
penha um papel oficial ou de língua de trabalho nos procedimen-
tos da maioria das outras assembléias políticas internacionais. A
escala em que o inglês é usado dessa forma não é muitas vezes ava-
liada. De acordo com edições recentes do Union of International
Associations’Yearbook,existem cerca de 12.500  organizações inter-
nacionais no mundo.Uma amostragem demonstrou que 85% fazem
uso oficial do inglês — muito mais do que qualquer outra língua.
O francês foi a única outra a aparecer com força,com 49% usando-o
oficialmente.

A política internacional opera em vários níveis e de muitas
formas diferentes, mas a presença do inglês nunca está longe. Um
protesto político pode aparecer sob forma de uma pergunta oficial
a um ministro de governo, de uma manifestação de paz em frente a
uma embaixada,de um conflito de rua ou de uma bomba.Quando
as câmeras de televisão mostram o acontecimento para uma
audiência mundial, é notável a freqüência com que mensagens em
inglês podem ser vistas em faixas ou cartazes como parte do
evento.Qualquer que seja a língua materna dos manifestantes,eles
sabem que sua causa ganhará maior impacto se for expressa por
meio do inglês. Um exemplo famoso ocorreu há alguns anos na
Índia, onde uma manifestação de apoio ao hindi e de oposição ao
inglês foi vista na televisão em nível mundial: a maioria das faixas
estava em hindi, mas um manifestante astuto carregava um cartaz
bastante visível, que permitiu à voz de seu grupo alcançar muito



O
FU

TU
R

O
D

O
S

“I
N

G
LE

SE
S”

25

mais o mundo do que teria sido possível de outra forma. No car-
taz, em inglês, estava escrito:“Morte ao inglês.”

Economia
No início do século XIX, a Grã-Bretanha havia se tornado a prin-
cipal nação industrial e comercial do mundo. Sua população de
cinco milhões em 1700 mais do que dobrou em 1800, e durante
aquele século nenhum país conseguiu igualar seu crescimento
econômico, com um produto nacional bruto elevando-se, em
média, a 2% ao ano. Em 1800, as principais áreas de crescimento,
os têxteis e a mineração, estavam produzindo uma tal quantidade
de bens manufaturados para exportação que levaram a Grã-Bre-
tanha a se tornar conhecida como “a oficina do mundo”. A tecno-
logia a vapor revolucionou a impressão, gerando uma massa sem
precedentes de publicações em inglês.O início do século XIX viu o
rápido crescimento do sistema bancário internacional, especial-
mente na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, com
Londres e Nova York se tornando as capitais dos investimentos no
mundo. Em 1914, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estavam
investindo,juntos,mais de 10 bilhões no exterior — três vezes mais
que a França e quase quatro vezes mais que a Alemanha. O “impe-
rialismo econômico” resultante trouxe uma nova dimensão ao
equilíbrio do poder lingüístico. “O dinheiro fala” era a metáfora
principal — e a língua em que ele mais falava era o inglês.

A imprensa
A língua inglesa tem sido um veículo importante na imprensa por
quase 400 anos. O século XIX foi o período de maior progresso,
graças à introdução de novas tecnologias de impressão e novos
métodos de produção e transporte em massa. Ele assistiu também
ao desenvolvimento de uma imprensa verdadeiramente livre,
incentivada em especial nos Estados Unidos, onde havia cerca de
400 jornais diários por volta de 1850, e quase dois mil na virada do
século. Entretanto, a censura e outras restrições permaneceram na
Europa continental durante as primeiras décadas,o que significou
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um desenvolvimento muito mais vagaroso no fornecimento de
notícias populares em outras línguas que não o inglês. Hoje, cerca
de um terço dos jornais do mundo é publicado em países onde o
inglês tem status especial, e a maioria deles é em inglês.

O destaque conferido ao inglês na imprensa popular foi
reforçado pelo modo como as técnicas de coletar notícias se desen-
volveram. Em meados do século XIX houve o crescimento das
principais agências de notícias, especialmente após a invenção do
telégrafo. Paul Julius Reuter abriu um escritório em Aachen, mas
logo se mudou para Londres, onde em 1851 lançou a agência que
leva agora seu nome. Por volta de 1870, Reuters tinha adquirido
mais monopólios sobre notícias de Estado do que qualquer de seus
concorrentes europeus. Com o surgimento, em 1856, da New York
Associated Press, a maior parte da informação transmitida ao lon-
go dos fios de telégrafo no mundo era em inglês.

Propaganda
No fim do século XIX,uma combinação de fatores sociais e econô-
micos levou a um crescimento dramático do uso de anúncios em
publicações, especialmente nos países mais industrializados. A
produção em massa havia aumentado o fluxo de bens de consumo
e estava incentivando a competição; o poder de compra do consu-
midor crescia; e novas técnicas de impressão forneciam possibili-
dades até então desconhecidas de exposição. Nos Estados Unidos,
os editores perceberam que a renda dos anúncios permitiria a eles
reduzir o preço de venda de suas revistas, e assim aumentar em
muito a circulação. Dois terços de um jornal moderno, especial-
mente nos EUA, podem ser dedicados a propagandas. Durante o
século XIX, o bordão da propaganda se tornou uma característica
do veículo,assim como a famosa “marca comercial”.“O anúncio se
paga” se tornou uma frase feita americana na década de 1920.
Muitos produtos que são agora familiares receberam um impulso
especial naquela década, como os produzidos pela Ford, Coca-
Cola, Kodak e Kellogg. Os meios de comunicação capitalizaram
em cima da rapidez com que um produto podia ser levado ao



O
FU

TU
R

O
D

O
S

“I
N

G
LE

SE
S”

27

público — mesmo se as pessoas estivessem passando rapidamente
em algum dos novos meios de transporte. Cartazes, placas, apara-
tos elétricos, tabuletas de lojas e outras técnicas se tornaram parte
da cena diária.Assim como os mercados internacionais cresceram,
as “propagandas de rua” começaram a se espalhar pelo mundo, e
seu destaque em virtualmente todas as cidades, pequenas e gran-
des,é agora uma das manifestações globais mais notáveis de uso da
língua inglesa. Os anúncios em inglês nem sempre são muito
numerosos em países onde a língua não possui status especial,mas
são em geral os mais visíveis.O inglês norte-americano dominava:
por volta de 1972, apenas três das 30 agências de propaganda mais
importantes do mundo não eram norte-americanas.

Radiodifusão
Foram necessárias muitas décadas de pesquisa experimental em
física, principalmente na Grã-Bretanha e nos EUA, antes que fosse
possível enviar os primeiros sinais de rádio pelo ar, sem fios. O sis-
tema de Marconi,construído em 1895, levava sinais de código tele-
gráfico pela distância de uma milha. Seis anos depois, seus sinais já
tinham atravessado o oceano Atlântico; por volta de 1918, haviam
chegado à Austrália.O inglês foi a primeira língua a ser transmitida
por rádio. Em 25 anos, a partir da primeira transmissão de Mar-
coni, a radiodifusão pública se tornou uma realidade. A primeira
estação de rádio comercial, em Pittsburgh,Pensilvânia, transmitiu
seu primeiro programa em novembro de 1920, e mais de 500 esta-
ções de transmissão foram licenciadas nos Estados Unidos nos
dois anos seguintes. Uma expansão significativa semelhante afe-
tou a televisão aberta 20 anos mais tarde. Podemos apenas especu-
lar sobre como esse desenvolvimento dos meios de comunicação
deve ter influenciado o crescimento do inglês no mundo. Não há
estatísticas sobre a proporção de tempo dedicada a programas em
língua inglesa no mundo todo, ou sobre quanto tempo é gasto se
ouvindo esses programas. Mas se olharmos para as transmissões
direcionadas especificamente a audiências de outros países (como
as da BBC World Service ou da Voz da América), observaremos
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seus níveis expressivos — mais de mil horas por semana no caso do
programa britânico e duas vezes mais no do americano.A maioria
dos outros países mostrou um aumento acentuado nas transmis-
sões externas durante os anos do pós-guerra, e alguns lançaram
programas de rádio em inglês, como União Soviética, Itália, Japão,
Luxemburgo, Holanda, Suécia e Alemanha. Não há dados compa-
rativos disponíveis sobre quantas pessoas ouvem cada uma das lín-
guas fornecidas por esses serviços.Contudo,se listarmos as línguas
em que esses países transmitem, é notável que apenas uma dessas
línguas se encontre em todas as listas: o inglês.

Cinema
As novas tecnologias que se seguiram à descoberta da energia elé-
trica alteraram fundamentalmente a natureza do entretenimento
doméstico e público, e deram novas direções para o desenvolvi-
mento da língua inglesa. A tecnologia dessa indústria possui mui-
tas raízes na Europa e nos EUA durante o século XIX, com In-
glaterra e França dando um ímpeto inicial para o desenvolvimento
artístico e comercial do cinema desde 1895. Entretanto, durante a
Primeira Guerra Mundial e nos anos que a precederam, o cresci-
mento da indústria cinematográfica européia estancou, e o domí-
nio passou logo para os EUA, que assistiu, a partir de 1915, ao sur-
gimento do filme, do sistema de estrelato, do magnata de cinema e
dos grandes estúdios, tudo baseado em Hollywood. Em conse-
qüência, quando se acrescentou som à tecnologia, no final da
década de 1920, foi a língua inglesa que veio de súbito a dominar o
mundo do cinema. E apesar do crescimento da indústria cinema-
tográfica em outros países décadas depois, os filmes em língua
inglesa ainda dominam o veículo, com Hollywood vindo a contar
cada vez mais com produções anuais voltadas para grandes au-
diências.Não é comum encontrar um filme de grande sucesso pro-
duzido em outra língua que não seja o inglês, e cerca de 80% de
todos os filmes lançados em cinema são falados em inglês. A
influência deles sobre o público que os assiste é incerta, mas mui-
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tos observadores concordam com a opinião do diretor Wim Wen-
ders:“As pessoas acreditam cada vez mais no que vêem e compram
aquilo em que acreditam ... Elas usam, dirigem, vestem, comem e
compram o que vêem nos filmes4.” Se é assim, então o fato de a
maior parte dos filmes ser falada na língua inglesa deve certamente
ser significativo, pelo menos a longo prazo.

Música popular
O cinema foi uma das duas novas tecnologias de entretenimento
que emergiram no final do século XIX; a outra foi a indústria do
disco. Aqui também a língua inglesa esteve logo em evidência.
Quando,em 1877,Thomas A.Edison criou o fonógrafo,a primeira
máquina que podia tanto gravar quanto reproduzir o som, as pri-
meiras palavras a serem gravadas foram “o que Deus lavrou”,
seguido pela recitação de uma história infantil, “Mary had a little
lamb”. A maioria dos desenvolvimentos técnicos subseqüentes
ocorreu nos Estados Unidos.Todas as companhias de disco impor-
tantes na música popular tinham origem na língua inglesa, come-
çando com a firma americana Columbia (de 1898).Os aparelhos de
rádio espalhados pelo mundo comprovam a toda hora o domínio
do inglês no cenário da música popular hoje. Muitas pessoas têm
seu primeiro contato com o inglês dessa forma.Na virada do século,
Tin Pan Alley (o nome popular da indústria de edição de músicas
localizada na Broadway) era uma realidade, e ficou logo conhecida
mundialmente como fonte principal da música popular ameri-
cana.O jazz também teve sua dimensão lingüística com o desenvol-
vimento do blues e de muitos outros gêneros. E quando a música
popular moderna chegou, ela era quase que inteiramente um
cenário inglês. As estrelas pop das duas principais nações falantes
do inglês dominariam logo o mundo fonográfico: Bill Haley e Seus
Cometas e Elvis Presley nos Estados Unidos; os Beatles e os Rolling
Stones no Reino Unido.Grandes públicos para cantores pop se tor-
naram coisa rotineira no cenário mundial a partir da década de
1960.Nenhuma outra fonte,sozinha,espalhou a língua inglesa pela
juventude mundial de maneira tão rápida e universal.
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Viagens internacionais e segurança
As razões de se viajar para o exterior são muitas e variadas. Cada
viagem tem conseqüências lingüísticas imediatas — uma língua
tem de ser interpretada, aprendida, imposta — e com o passar do
tempo uma tendência ditada pelas viagens pode se desdobrar
numa influência importante.Se existe um movimento contempo-
râneo em direção ao uso mundial do inglês, era de se esperar, por-
tanto, que a língua fosse particularmente visível nesse domínio; e
é. Para aqueles cujas viagens internacionais os levam a um mundo
de pacotes de férias,encontros de negócios,conferências acadêmi-
cas, convenções internacionais, reuniões comunitárias, ocasiões
esportivas, ocupações militares e outros encontros “oficiais”, as
áreas de transporte e acomodação são principalmente mediadas
pelo uso do inglês como língua auxiliar. Instruções de segurança
em vôos e navegações internacionais, informações sobre procedi-
mentos de emergência em hotéis e indicações de  locais importan-
tes são agora rotineiramente em inglês, junto com as línguas locais.
A maior parte dos avisos que nos dizem para colocar o cinto de
segurança, encontrar os botes salva-vidas ou conferir o local da
escada de emergência nos dá uma opção em inglês.

Um aspecto especial da segurança é o modo pelo qual a lín-
gua veio a ser usada como meio de controlar operações de trans-
porte internacional, especialmente na água e no ar. O inglês emer-
giu como a língua internacional do mar, sob forma de Inglês
Essencial para Uso Marítimo Internacional – freqüentemente
referido como seaspeak. Houve progressos recentes também na
criação de sistemas inequívocos de comunicação entre organiza-
ções envolvidas em lidar com emergências no solo — principal-
mente o corpo de bombeiros, o serviço de ambulâncias e a polícia.
Existe agora o emergencyspeak, que tenta resolver problemas de
ambigüidade nas duas extremidades do túnel sob o canal da
Mancha. E naturalmente há o airspeak, a língua do controle inter-
nacional de aeronaves. Ela surgiu depois da Segunda Guerra
Mundial,quando a Organização Internacional de Aviação Civil foi
criada. Somente então ficou decidido que o inglês devia ser a lín-
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gua internacional da aviação, quando pilotos e controladores
falassem línguas diferentes. Mais de 180 nações adotaram desde
então suas recomendações sobre a terminologia inglesa – embora
se deva observar que não há nada obrigatório em relação a elas.

Educação
O inglês é o veículo de grande parte do conhecimento mundial,
especialmente em áreas como ciência e tecnologia. E acesso ao
conhecimento é o objetivo da educação.Quando investigamos por
que tantas nações recentemente fizeram do inglês língua oficial ou
o escolheram como língua estrangeira principal nas escolas, uma
das razões mais importantes é sempre a educacional — no sentido
mais amplo. Sridath Ramphal, escrevendo em 1996, fornece um
exemplo relevante:

Assim que me tornei secretário-geral da Commonwealth em 1975,

encontrei a primeira-ministra Sirimavo Bandaranaike em Colombo

e conversamos sobre as formas como o secretariado da Common-

wealth poderia ajudar o Sri Lanka.Sua resposta foi imediata e especí-

fica: “Envie-nos pessoas para treinar nossos professores a ensinar

inglês como língua estrangeira.”Meu espanto deve ter transparecido,

porque a primeira-ministra continuou, explicando que as políticas

postas em prática por seu marido 20 anos antes para promover o sin-

galês como língua oficial tinham sido tão bem-sucedidas que,no pro-

cesso, o Sri Lanka — por tanto tempo a pérola do mundo falante de

inglês na Ásia — havia de fato perdido o inglês,até como segunda lín-

gua, com exceção da população com mais educação formal. Sua

preocupação era com o desenvolvimento.Os fazendeiros no campo,

contou-me ela,não conseguiam ler as instruções nos sacos de fertili-

zantes importados — e os fabricantes do mercado global provavel-

mente não as imprimiriam em singalês.O Sri Lanka estava perdendo

o acesso ao mundo lingüístico do inglês.5

Desde a década de 1960,o inglês se tornou o veículo normal de ins-
trução na educação superior em muitos países — incluindo alguns
onde a língua não possui status oficial. Nenhum país africano uti-
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liza sua língua nativa para educação superior; o inglês é usado na
maior parte dos casos. O ensino da língua inglesa se tornou uma
das indústrias que mais cresceram no mundo nos últimos 30 anos.

Comunicações
Se uma língua é um veículo internacional de verdade, isso vai se
tornar mais aparente nos serviços que lidam diretamente com as
tarefas de comunicação — os sistemas postal e telefônico e as redes
eletrônicas. No entanto, informações sobre o uso do inglês nestes
domínios não são fáceis de serem obtidas. Acredita-se que três
quartos das mensagens de correio no mundo sejam em inglês.Mas
como ninguém monitora a língua em que escrevemos nossas car-
tas, tais estatísticas são altamente especulativas. Apenas na Inter-
net, onde mensagens e dados podem ser deixados por períodos de
tempo indefinidos, é possível se ter uma idéia de como grande
parte das comunicações diárias no mundo (pelo menos, para
quem tem computador) é realmente em inglês. Essa questão rece-
berá uma discussão em separado no Capítulo 3, mas o ponto rele-
vante pode ser antecipado aqui.A Internet nasceu como veículo de
língua inglesa, e o inglês reteve seu império. Ela começou como
Arpanet, a rede da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, no
final da década de 1960, concebida como uma rede nacional des-
centralizada.Seu objetivo era ligar importantes instituições acadê-
micas e governamentais norte-americanas, de forma que sobrevi-
vessem a danos locais em caso de uma grande guerra. Sua língua
era, portanto, o inglês; e quando pessoas em outros países começa-
ram a formar ligações com essa rede, ficou provado ser essencial
para elas usarem o inglês.O domínio dessa língua ficou então refor-
çado; quando o serviço foi aberto na década de 1980 para organiza-
ções privadas e comerciais, a maioria delas já estava (pelas razões
apresentadas) se comunicando principalmente em inglês. Havia
também uma razão técnica reforçando a posição da língua
naquela época. Os primeiros protocolos criados para transmitir
dados na Net foram desenvolvidos para o alfabeto do inglês, e até
hoje nenhum navegador está apto a lidar com todos os aspectos da
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apresentação de dados multilíngües. Entretanto, o número de
usuários de língua não-inglesa na Internet cresce o tempo todo, e
excede agora o número de novos usuários falantes de inglês. As
conseqüências disso para línguas minoritárias serão exploradas
no Capítulo 3.

O futuro 

Quando uma língua se torna mundial, o que acontece a ela e às
outras em conseqüência disso? Não há precedentes, porque ne-
nhuma língua jamais foi falada por tantas pessoas em tantos paí-
ses antes. Mas algumas tendências importantes podem já ser vis-
tas, e cada uma delas vai representar um papel significativo na
formação de um novo clima lingüístico para o século XXI.

Contudo, antes de se considerar o papel do inglês em maio-
res detalhes, deveríamos perguntar: o inglês vai continuar na sua
posição atual,ou é provável que seu status global seja desafiado por
outra língua? A história nos ensina uma coisa: jamais há lugar para
complacência em se tratando da posição de uma língua. Mil anos
atrás, a situação do latim parecia inatacável. Quem sabe qual será a
posição de qualquer língua daqui a mil anos? O status de uma lín-
gua,como já vimos,está intimamente ligado ao poder militar,eco-
nômico e cultural,e como essas variáveis mudam,as línguas ascen-
dem e decaem. Os futurologistas não encontram dificuldades em
prever cenários nos quais, por exemplo, o árabe, o chinês ou o
espanhol se tornam a próxima língua mundial. O espanhol é de
fato a língua materna que cresce com mais rapidez no mundo
atualmente. Mas para o futuro previsível não é provável que outra
língua vá substituir o inglês em seu papel global. Os fatores que
levaram o inglês à sua posição atual ainda estão muito presentes.O
idioma alcançou uma presença e importância que será extrema-
mente difícil de apagar. As pessoas continuam a aprender inglês
em números crescentes no mundo todo. Qualquer que seja a ati-
tude em relação às culturas que o utilizam, o valor dessa língua
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como ferramenta funcional é de grande aceitação. Até os que se
opõem a ela se vêem tendo de usá-la mesmo que seja para atingir
um público universal, a fim de expressar sua oposição. Não há
qualquer sinal verdadeiro de que essa posição se enfraqueça ao
longo da primeira década do novo milênio.

O inglês pode estar relativamente estável em seu status mun-
dial, mas por certo não o está em seu caráter lingüístico. Na ver-
dade,a língua está se transformando atualmente com mais rapidez
do que em qualquer outra época desde o Renascimento. Alguns
fatores estão envolvidos, mas o principal é sem dúvida a mudança
do centro de gravidade da língua. Esse é um ponto muitas vezes
esquecido, em especial pelos falantes nativos: que uma língua
falada por tantas pessoas parou de pertencer a qualquer uma de
suas comunidades constituintes — nem aos britânicos,com quem
a língua começou 1.500 anos atrás, tampouco aos norte-america-
nos, que representam agora sua maior comunidade nativa. O nú-
mero total de falantes nativos de inglês no mundo, cerca de 400
milhões, como visto acima,está atualmente caindo,como referên-
cia de usuários de inglês, por causa do diferencial no crescimento
da população nos países onde ele é primeira língua e naqueles onde
é segunda língua ou língua estrangeira. Três entre cada quatro
falantes de inglês não são nativos hoje.

Todos esses usuários têm uma parcela de responsabilidade no
futuro do inglês. A língua é uma instituição imensamente demo-
crática.Aprender uma é ter imediatamente direito a ela. É possível
se fazer acréscimos, modificações, brincar com ela, criar, ignorar
partículas, o que se desejar. E é muito provável que o destino do
inglês vá ser influenciado tanto pelos que o utilizam como segun-
da língua ou língua estrangeira como por aqueles que o falam como
língua materna. Os modismos contam, na língua, como em qual-
quer outro fenômeno; e moda é uma questão de números.É perfei-
tamente possível que uma moda lingüística seja iniciada por um
grupo de estudantes de segunda língua ou de língua estrangeira,ou
pelos que falam uma variedade que não é a padrão, que se espalha
então entre os falantes nativos; o rap é um exemplo recente. E à
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medida que os números crescem, e falantes de segunda língua/lín-
gua estrangeira ganham em prestígio nacional e internacional,usos
que eram previamente criticados por serem “estrangeirismos” —
como three person [três pessoa], he be running [ele estar correndo],
many informations [muita informações] — podem se tornar parte
do discurso culto padrão de uma localidade e eventualmente apare-
cer na escrita. Um exemplo é Welcome in Egypt [Bem-vindo no
Egito], que veio a ser amplamente usado naquele país e aparece
agora nos livros didáticos egípcios de inglês.A maior coisa com que
os falantes nativos de inglês vão ter de se acostumar, no século XXI,
é a idéia de que não estão mais no controle das tendências da língua.
A língua inglesa como falada na Grã-Bretanha hoje é agora um dia-
leto minoritário do inglês mundial — correspondendo a cerca de
4% da população global falante de inglês. Até os falantes de inglês
nos EUA equivalem apenas a cerca de 15% do total mundial. Na
Índia provavelmente existem agora mais falantes de inglês do que
em toda a Grã-Bretanha e os EUA juntos.

O que acontece quando um grande número de pessoas adota
o inglês em um país? Elas desenvolvem um inglês próprio. Existem
agora muitas variedades novas de inglês falado se desenvolvendo ao
redor do mundo, em países como Índia, Cingapura e Gana. Eles
têm sido chamados de “novos ingleses”. Por que surgiram? Por
causa da necessidade de expressar uma identidade nacional.
Imagine a situação de uma das nações recém-independentes nas
décadas de 1950 e 1960. Com a independência vem um anseio de
manifestar a identidade aos olhos do mundo. E uma das mais
importantes formas de manifestar essa identidade é através da lín-
gua. Então, que língua usar? Muitos dos novos países, como Gana e
Nigéria, descobriram que não tinham alternativa senão continuar
usando o inglês — a alternativa seria fazer uma escolha impossível
entre as muitas línguas étnicas locais que competem entre si, mais
de 400, no caso da Nigéria. Contudo, podemos também avaliar o
sentimento amplamente difundido de que continuar com o inglês
seria um elo inaceitável com o passado colonial. Assim, como 
o dilema poderia ser resolvido? A solução foi o país continuar com o
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inglês,mas moldar a língua a fim de alcançar seus objetivos – em par-
ticular, acrescentando vocabulário nativo, concentrando-se em
variações culturais locais, e desenvolvendo formas novas de pro-
núncia. Esse é um processo em grande parte inconsciente, é claro,
mas promovido por iniciativas locais como pesquisas em dicioná-
rio de línguas regionais.Não é difícil acumular rapidamente alguns
milhares de palavras nativas, em países que possuem uma ampla
variedade de fauna e flora locais, costumes étnicos diversos e con-
tatos diários regulares com línguas diferentes. A literatura emer-
gente dos países da Commonwealth — os romances da África oci-
dental, da Índia e do sudeste da Ásia, a poesia dos países do Caribe
— ilustra com que rapidez novas identidades podem emergir. O
termo “novos ingleses”reflete essas identidades.

Quando uma língua se espalha, ela muda. O simples fato de
que partes do mundo diferem tanto umas das outras, física e cultu-
ralmente, significa que os falantes têm inúmeras oportunidades de
adaptar a língua, para satisfazer suas necessidades de comunicação
e adquirir novas identidades. A parte principal da adaptação será
no vocabulário — não apenas novas palavras, mas novos significa-
dos para as palavras,e novas expressões idiomáticas —, já que essa é
a área que reflete com mais proximidade condições de vida e formas
de pensar. Existem singularidades biogeográficas em um país que
vão criar um grande número de palavras em potencial para animais,
peixes, pássaros, plantas, rochas e assim por diante — e para todas
as questões relacionadas com o manuseio da terra e interpretação.
Vai haver palavras para comidas, bebidas, remédios, drogas e para
as práticas associadas ao comer,aos cuidados com a saúde,às doen-
ças e à morte.A mitologia e a religião do país, e as práticas de astro-
nomia e astrologia, farão brotar nomes novos para personalidades,
crenças e rituais. A literatura oral e talvez a escrita também darão
surgimento a nomes distintos em sagas, poemas, na oratória e nas
lendas.Vai surgir um conjunto de leis e costumes locais com termi-
nologia própria.A cultura terá sua tecnologia,que possuirá termos
técnicos — para veículos, construção de casas, armas, indumentá-
ria, ornamentos e instrumentos musicais. O mundo do lazer e das
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artes terá uma dimensão lingüística — nomes de danças, estilos
musicais, jogos, esportes —, assim como haverá distinções na apa-
rência física — cortes de cabelo, tatuagens, enfeites. Virtualmente,
qualquer aspecto da estrutura social pode gerar sistemas comple-
xos de nomes — governo local, relacionamentos familiares, clubes
e sociedades, e assim por diante.

Desse modo, quando uma comunidade adota uma língua
nova,e começa a usá-la em relação a todas as áreas da vida,vai ine-
vitavelmente haver muita adaptação lexical.O processo leva apro-
ximadamente um ano para começar. O primeiro povoado inglês
permanente na América do Norte foi em Jamestown, na Virgínia,
fundado em 1607; e palavras emprestadas das línguas norte-ame-
ricanas nativas foram introduzidas nos escritos contemporâneos
quase que de imediato. O capitão John Smith, escrevendo em
1608, descreve um racoon (espécie de guaxinim); totem é encon-
trada em 1609; caribou (caribu) e opossum (espécie de gambá) são
mencionados em 1610. Passemos a um exemplo recente de uma
edição do Sunday Times sul-africano,da década de 1990:“Indabas
diplomáticas apenas raramente produzem soluções adequadas
para os problemas”. Indaba, palavra da língua nguni, significava
originalmente uma conferência tribal, mas foi então ampliada
para designar qualquer conferência entre grupos políticos. Há
exemplos de palavras sendo tomadas de línguas nativas locais.
Além disso, algumas palavras mudam de significado quando vêm
a ser aplicadas a novos cenários e adquirem sentidos diferentes.
Isso tem acontecido com freqüência na história da língua: por
exemplo,no período anglo-saxão os missionários cristãos se apro-
priaram de palavras pagãs (como heaven, hell, God e Easter), e
deram a elas significados novos. Hoje vemos isso na forma como
uma espécie biológica em um país novo,similar na aparência a uma
encontrada em um velho, mantém freqüentemente o nome an-
tigo, mesmo que não seja a mesma entidade — pheasant [faisão]
na África do Sul é geralmente o nome dado a certas espécies de
francolim. Todas as áreas da sociedade são afetadas. Robot é o
termo sul-africano para sinal de trânsito.
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Quantas palavras mudarão dessa forma? Não vai demorar
muito para que glossários de palavras e dicionários contenham
alguns milhares de verbetes. Há mais de três mil itens registrados
na primeira edição de A Dictionary of South African English (1978).
The Concise Australian National Dictionary (1989) possui dez mil
verbetes.Existem mais de 15 mil no Dictionary of Jamaican English
(1967).6 Os falantes de inglês sempre adotaram uma atitude inclu-
siva em relação a empréstimos de palavras. O inglês é uma língua-
aspirador, sugando prontamente vocábulos de qualquer outra —
mais de 350 deles na história do inglês britânico. Por causa disso,
embora seja historicamente uma língua germânica, o grosso do
vocabulário não o é — sua origem é em grande parte clássica e
românica,com empréstimos especialmente importantes do grego,
do latim e do francês. E seu caráter lexical diverso está particular-
mente aumentando em partes do mundo onde há muitas línguas
de contato. Na Nigéria, onde mais de 400 línguas-fonte estão dis-
poníveis, a diferença final de léxico do inglês nigeriano é obrigato-
riamente considerável.

Os totais são pequenos se comparados com o tamanho do
vocabulário inglês como um todo, que está muito acima de um
milhão de palavras;mas o efeito de números relativamente pequenos
de palavras localizadas pode ser grande. As palavras novas tendem
com freqüência a ser usadas dentro da comunidade local,exatamente
porque elas dizem respeito a noções distintas ali. Da mesma forma,
essas palavras não ocorrem isoladas: se uma conversa é sobre,diga-
mos,política local,então alguns termos políticos tendem a ocorrer
juntos, tornando-a impenetrável para quem é de fora.“Blairite MP
in New Labour Sleaze Trap, say Tories” [Membro do Parlamento
Partidário de Blair em Nova Armadilha Suja dos Trabalhistas,
dizem os Conservadores] poderia ser um exemplo tirado de um
jornal britânico. Seis palavras com significados ou nuances da
política britânica se encontram em uma seqüência rápida, e a
frase não será interpretável de imediato para alguém não familia-
rizado com o mundo do discurso político na Grã-Bretanha.
Exatamente o mesmo tipo de acúmulo de expressões estranhas
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pode ser encontrado em áreas onde os “novos ingleses” estão
emergindo. Neste exemplo do Sunday Times sul-africano, todas as
palavras locais são afrikaans na origem: “É interessante lembrar
que alguns nacionalistas verkrampte, que posam agora de super
Afrikaners, já foram bitterreinder bloedsappe” [verkrampte, faná-
tico; Afrikaner, sul-africano branco; bitterreinder, obstinado;
bloedsappe, membro leal do Partido Unido, o ex-South African
Party, ou SAP].

É fácil ver como as coisas podem evoluir mais.Não foi apenas
um substantivo em afrikaans que chamou atenção nesse último
exemplo; foi uma locução nominal — uma combinação de adje-
tivo e substantivo. Assim, se uma locução, por que não algo maior
que uma locução? Acrescente-se um verbo, talvez, ou transforme-
a em uma oração completa — da mesma forma como em inglês
poderíamos pegar emprestada toda uma frase do francês e dizer Je
ne sais quoi ou C’est la vie. Partes de uma frase originalmente em
inglês podem facilmente vir a conter grandes pedaços de emprés-
timos lingüísticos. E em muitos lugares do mundo, onde o inglês é
segunda língua ou língua estrangeira, é exatamente esse processo
que tem sido usado com uma freqüência sem precedentes. Pessoas
usando inglês, mesmo em um nível relativamente avançado, em-
pacam em uma palavra, expressão ou frase; ou embora usando o
inglês como língua franca,descobrem que uma expressão particu-
lar em sua língua materna se adapta melhor ao que querem dizer.
Se elas estão conversando com alguém de antecedentes lingüísti-
cos comuns, não há problema em trocar para a outra língua a fim
de resolver a dificuldade de comunicação.Um diálogo pode sair do
inglês, depois voltar, várias vezes em uma seqüência rápida. A
mesma situação acontece inversamente também:as pessoas come-
çam na língua materna,depois passam para o inglês quando acham
que sua primeira língua não lhes permite dizer o que querem. Isso
acontece com freqüência quando elas entram em um assunto que
aprenderam apenas em inglês, como computação — ou até ter um
filho. Conheço uma mãe falante do francês que teve filho quando
morou na Grã-Bretanha um ano. De volta à França, ela se viu pas-
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sando para o inglês toda vez que queria falar sobre o fato — para
grande confusão de seus amigos franceses, cuja experiência de ter
filhos tinha sido decididamente francófona.

Quando as pessoas contam simultaneamente com duas ou
mais línguas para se comunicar umas com as outras, o fenômeno
é chamado de mudança de código. Podemos ouvir isso aconte-
cendo agora no mundo todo, entre todos os tipos de língua, cada
vez mais. Pelo fato de o inglês ser tão difundido, isso é especial-
mente visível tanto na escrita como na fala. Em The English
Languages,Tom McArthur dá um exemplo de um folheto bilíngüe
lançado pelo HongkongBank, em 1994, para trabalhadores filipi-
nos. A seção em tagalogue contém bastante inglês misturado. Por
exemplo:

Mg-deposito ng pera mula as ibang conta HongkongBank, em qual-

quer ATM HongkongBank, usando seu cartão para saques. Mag-

transferência ng quantia regular bawa’t buwan (por Instrução

Permanente) galang as inyong corrente o Conta de Poupança,esteja

a conta com o HongkongBank ou não.7

Esse tipo de língua é descrito usando-se um nome composto —
no caso, taglês (para tagalogue e inglês).Temos também o franglês
(francês-inglês), texmex (para o espanhol mexicano usado no
Texas), japlês (japonês-inglês), espanglês (espanhol-inglês), chin-
glês (chinês-inglês), Denglish (Deutsch/alemão-inglês), Wenglish
(Welsh/gaélico-inglês) e outros mais. Tradicionalmente, esses
nomes eram usados como denominação depreciativa. As pessoas
zombavam do texmex e diziam que não era uma língua nem
outra. Era uma “fala de sarjeta”, de pessoas que não tinham apren-
dido a falar corretamente, ou “fala de preguiçoso”, de pessoas que
estavam se deixando influenciar demais pelo inglês. Mas no novo
século vamos ter de repensar isso. É difícil chamar uma língua
como o taglês de fala de sarjeta, quando está sendo usada por
escrito por uma importante rede bancária! Os lingüistas vêm gas-
tando um bocado de tempo analisando essas línguas “mistas”, e
descobriram que estão cheias de complexidade e sutileza de
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expressão — como esperaríamos se as pessoas possuem o recurso
de usar duas línguas.

As línguas mistas aumentam quando viajamos pelo mundo
que fala inglês; e é importante perceber a escala em que isso está
ocorrendo. Elas serão provavelmente a principal tendência lin-
güística do século XXI. A mudança de código já é uma caracterís-
tica normal de comunicação na fala de milhões, que aprenderam
inglês como segunda língua ou língua estrangeira. Eu moro em
uma parte do País de Gales que fala gaélico, e ouço a mudança de
código entre gaélico e inglês o tempo todo. Na verdade, global-
mente,existem provavelmente agora mais pessoas que usam inglês
com algum grau de mudança de código do que pessoas que não o
usam. E se esses falantes são maioria, ou pelo menos estão repre-
sentados em números significativos — como no caso da Índia —,
nossa visão tradicional da língua tem de mudar. É muito errado
pensar no “futuro do inglês mundial” como se ele fosse simples-
mente ser uma versão mais usada do inglês britânico ou do inglês
americano. Essas variedades permanecerão, naturalmente, mas
serão suplementadas por outras que, embora tenham tido origem
talvez na Grã-Bretanha ou nos EUA, revelarão diferenças cada vez
maiores.

A evidência da diversificação lingüística — os “novos ingleses”,
com mistura de códigos cada vez mais acentuada — existe há um
longo tempo, mas a extensão de sua presença veio apenas recente-
mente a ser apreciada. Não é algo que vejamos comumente im-
presso — exceto quando um romancista a captura em um diálogo,
ou ela aparece em escrita informal em um jornal. Mas a encontra-
mos prontamente quando viajamos para os países envolvidos —
geralmente sob forma de uma falha de entendimento. Falamos
com alguém em inglês, e a pessoa responde — mas não podemos
compreender o que está dizendo, porque seu inglês é muito dife-
rente. E não vimos tudo ainda. No mundo todo, filhos estão nas-
cendo de pais com experiências diferentes de primeira língua, que
falam inglês como língua franca. Seu inglês contém com freqüên-
cia muita mistura de códigos ou um uso que não é o padrão. Se
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esses pais escolhem falar esse inglês com seus filhos,como acontece
muitas vezes, temos então a perspectiva do inglês com mistura de
código e sem padrão sendo aprendido como língua materna — e
por milhões de futuros cidadãos deste mundo. A distinção entre
inglês como primeira língua e como língua estrangeira deixa de ser
importante nesses casos.

Com essas tendências em mente,é possível evitar a conclusão
de que,deixado à própria sorte,o inglês vai se fragmentar em varie-
dades mutuamente ininteligíveis, como aconteceu ao latim vulgar
um milênio atrás? As forças dos últimos 50 anos, que levaram a
tantos Estados recém-independentes, sugerem com certeza essa
conseqüência. O inglês acabou sendo usado, em alguns desses paí-
ses, como expressão de identidade sociopolítica, e conseqüente-
mente adquiriu um caráter novo, recebendo nomes como inglês
nigeriano e inglês de Cingapura. E se mudanças significativas
forem notadas em um período relativamente curto de tempo —
algumas décadas — essas variedades não deverão se tornar ainda
mais diferenciadas no próximo século, de forma que acabaremos
tendo uma “família de línguas” inglesas? Há uma resposta que se
apresenta se examinarmos o paralelo aparente com o latim.

Latim revisitado?
O paralelo entre a situação do inglês e do latim é sem dúvida sur-
preendente. Durante o primeiro milênio, o latim se tornou a lín-
gua universal da sociedade européia culta — embora precisemos
dizer latins, pois na Europa existiam àquele tempo algumas varie-
dades. Havia a variedade de prestígio — o latim clássico literário
escrito durante o Império Romano (em especial no Ocidente).
Depois vinham as variedades faladas no dia-a-dia, chamadas
agora de latim vulgar. Já no primeiro século a.C., encontramos
Cícero comentando sobre a pronúncia provinciana percebida no
latim falado na Gália Cisalpina.Por volta do século VIII,há evidên-
cias de uma mudança considerável, de forma que a maneira de se
referir à língua estava se modificando: a “lingua latina” estava
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sendo descrita como “lingua romana”ou “rustica romana lingua”.É
certo que,por volta do ano 900,ao nos depararmos com os primei-
ros textos representando a língua falada na Gália, não podemos
mais falar em latim, mas devemos nos referir a ela como francês
arcaico;e as outras línguas românicas começam a emergir por volta
da mesma época.

A situação que o latim enfrentava então era muito semelhante
à do inglês agora.De um lado,havia o latim clássico escrito,aparen-
temente bem vivo e sendo ensinado na forma-padrão em todo o
mundo ocidental civilizado.Por outro lado,havia evidências claras
do surgimento de uma falta de entendimento mútuo entre as
comunidades, com aquelas que já tinham falado latim vulgar em
Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Romênia e em outros
lugares,divergindo cada vez mais umas das outras.Pode mesmo ter
havido especulação sobre o futuro do latim,em face dessas tendên-
cias já existentes. A língua iria se fragmentar totalmente? O latim
permaneceria como língua franca mundial? Haveria ainda alguém
aprendendo a forma-padrão em mil anos? Um milênio depois,
sabemos o que aconteceu. Agora as formas-padrão dessas línguas
são na verdade mutuamente ininteligíveis. O latim-padrão é ainda
usado, mas apenas por um pequeno número de clérigos e estudio-
sos, em especial dentro da Igreja Católica Romana. Um grupo de
amantes ardorosos do clássico, em universidades e escolas, tenta
manter uma tradição de ensino do latim, mas não encontra facili-
dade.O latim,para a maioria dos intentos e propósitos,é agora uma
língua morta. Mas suas filhas estão muito vivas.

Esse cenário poderia ocorrer com o inglês? Certamente, há
alguns paralelos dignos de menção. O inglês se espalhou pelo
mundo moderno em um padrão de tempo não muito desseme-
lhante daquele que deve ter afetado o latim. Roma se tornou uma
República em 509 a.C., e a Primeira Guerra Púnica (264-241 a.C.)
resultou na aquisição da primeira província de além-mar, a Sicília.
Cerca de dois séculos mais tarde, Augusto estabeleceu o Império
(31 a.C.), que perdurou no Ocidente até 476 d.C. Assim, basica-
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mente, estamos falando sobre um período de quase mil anos, com
algo em torno de 750 anos como o período de expansão real.Agora,
consideremos o inglês do tempo do bispo Aelfric — o primeiro a
colocar no papel uma conversa em inglês (o Colóquio,que ele escre-
veu por volta do ano 1000). Outro período de quase mil anos; e
sinais de mudança na língua já no início. Durante o século XI, uma
nova variedade de inglês começou a se desenvolver na Escócia,
muito influenciada pelos refugiados que haviam se dirigido para o
Norte,nos anos seguintes à conquista normanda.Esse Middle Scots
serviu de base ao inglês escocês muito particular que conhecemos
hoje.Mas o primeiro desdobramento além-mar só ocorreu no final
do século XII, quando o domínio inglês foi imposto na Irlanda por
Henrique II,em 1171; a influência do irlandês gaélico sobre o inglês
não deve ter custado a ser sentida. E desde então, até o século XX,
cobrindo o período principal da expansão inglesa pelo mundo,
temos — exatamente como o latim — 750 anos.

Podemos forçar o paralelo a ir um pouco mais além. O que
consideramos o período “clássico” da literatura latina — a “idade
de ouro” de Augusto, com Ovídio,Virgílio, Horácio, Lívio et al. —
surgiu durante o primeiro século a.C., cerca de 400 anos depois do
início da República e cerca de 200 após a Primeira Guerra Púnica.
O primeiro “clássico” da literatura inglesa, Contos de Canterbury,
de Chaucer, foi escrito por volta de 400 anos após o início de nosso
calendário, no ano 1000, e cerca de 200 anos após a expedição
irlandesa. Vamos dar um pulo de mais 200 anos. Esse é um século
muito significativo para ambas as línguas. Durante o século III
d.C., as invasões bárbaras tiveram início em toda a Europa, tor-
nando-se incessantes nos próximos cem anos,e levando por fim ao
declínio do Império do Ocidente. O latim clássico passou cada vez
mais a ser uma língua de elite, e quando as linhas de comunicação
com Roma se tornaram mais tênues, as diferenças de fala entre as
pessoas comuns aumentaram. O latim começou seu período de
declínio, como língua franca falada. Duzentos anos depois, na
Inglaterra, outro momento decisivo: estamos então no final do
século XVI, um tempo em que os méritos do inglês versus outras
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línguas, especialmente o latim, estavam sendo calorosamente
debatidos e havia muita discussão sobre declínio. Richard Mul-
caster, o diretor da Escola de Alfaiates Comerciantes, foi um dos
grandes defensores do inglês, chamando atenção para a sua força
como veículo culto de expressão, juntamente com o latim. Mas até
ele concluiu que o inglês não podia competir com o latim como
língua internacional. Escrevendo em 1528, ele diz: “Nossa língua
inglesa é de pequeno alcance, não se estende além da nossa ilha —
não, nem sobre toda ela.” E reflete: “Nosso Estado não é nenhum
império que irá crescer e dominar outros países8”. Não havia tam-
bém uma literatura de verdade da qual se orgulhar desde a época
de “Pai Chaucer”, como diriam as pessoas, 200 anos antes — e o
inglês de Chaucer, por causa das grandes mudanças na pronúncia,
que tinham ocorrido no início do século XV,havia virtualmente se
tornado uma língua diferente.

1582. Que época para se dizer uma coisa dessas! No decorrer
da próxima geração,as coisas se modificaram totalmente, tanto na
política quanto na literatura. Em dois anos, a primeira expedição
de Walter Raleigh à América partiria e, embora fosse um fracasso,
a primeira colônia inglesa permanente estaria assentada em
Jamestown,Virgínia, uma geração mais tarde. Como vimos, pala-
vras emprestadas das línguas indígenas pelo inglês lá falado — que
começou, portanto, a se transformar em inglês americano — pas-
sam a ser uma característica significativa da escrita contemporâ-
nea quase que de imediato, e logo começam as referências a um
sotaque americano diferente. Com relação à literatura, 1582 teve
também importância, porque foi o ano em que um jovem em
Stratford, Warwickshire, se apaixonou — não por Gwyneth Pal-
trow (isso veio depois), mas por Anne Hathaway (sua licença de
casamento está datada de 27 de novembro daquele ano).Logo após
isso, não sabemos como nem quando, ele se mudou para Londres,
e não muito tempo depois, falava-se nele como escritor.Uma gera-
ção depois, a literatura inglesa jamais seria a mesma novamente.

Seiscentos anos após a difusão tanto do latim quanto do
inglês ocorreu um momento crítico. No caso do latim, foi o início
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da expansão.Cerca de quatro ou cinco milhões de pessoas falavam
inglês no final do reinado da rainha Elisabeth I. Esse número
aumentou para um quarto da população mundial, cerca de 1,5
bilhão de pessoas, no final do reinado da rainha Elizabeth II. O
contraste entre latim e inglês neste ponto parece total.Mas,se a his-
tória serve de guia, é de se supor que esse período de expansão do
inglês contenha as sementes de sua fragmentação. Não estamos
falando das “línguas latinas”,mas das “línguas românicas”.E,como
já vimos, existe um livro chamado As línguas inglesas. A história
parece estar se repetindo.

Força centrífuga versus força centrípeta
No entanto, a história talvez não sirva mais de guia para o que está
ocorrendo no inglês hoje. O paralelo com o latim não é perfeito.
Uma das conseqüências da globalização é que através da mídia
temos acesso imediato a outras línguas, e às variedades de inglês
diferentes, de formas que só se tornaram disponíveis há pouco; e
isso está alterando a maneira como as pessoas tomam consciência
da língua. Um colega do Conselho Britânico me contou recente-
mente que viu na Índia um grupo de pessoas em um vilarejo
remoto, aglomeradas em torno de um aparelho de televisão,
ouvindo o noticiário da BBC transmitido via satélite.Ele percebeu
que nenhuma daquelas pessoas jamais tinha ouvido outro tipo de
inglês antes — pelo menos, não de forma regular ou concentrada
— senão a variedade indiana de inglês ensinada pelo professor da
escola. Mas com toda uma escala de modelos auditivos recentes se
tornando disponíveis rotineiramente, é fácil ver como o tipo de
inglês falado na Índia poderia se mover em direções novas. E a co-
municação por satélite sendo global por definição, é possível
observar como um sistema natural de pausas e equilíbrios — bem
certificado na história da língua —, pôde surgir no caso do inglês
mundial. Nesse cenário, o empurrão dado pela carência de identi-
dade,que tem tornado o inglês indiano cada vez mais dessemelhante
do inglês britânico, é equilibrado por outro lado, pela necessidade
de ser inteligível em escala mundial, o que vai tornar o inglês
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indiano cada vez mais homogêneo.E isso pode acontecer em qual-
quer lugar.

Tanto a força centrífuga quanto a centrípeta operam no
inglês. Junto com a necessidade de refletir situações e identidades
locais — o que promove a diversidade — existe uma carência por
entendimento mútuo, que provoca a padronização. As pessoas
precisam ser capazes de entender umas às outras, tanto dentro do
seu país quanto no exterior. Sempre houve a necessidade de lín-
guas francas. E à medida que as organizações supranacionais cres-
cem, a necessidade se torna mais urgente. Os 191 membros da
ONU não estão lá simplesmente para expressar suas identidades,
mas também porque querem conversar entre si (pelo menos du-
rante uma parte do tempo). E qualquer que seja a língua escolhida
por uma organização como língua franca, é essencial — para o
conceito funcionar — que cada um aprenda a mesma coisa, ou
seja, uma forma padronizada dessa língua. No caso do inglês,
quando pessoas se reúnem em eventos internacionais, ou lêem a
imprensa internacional, ou escrevem livros para publicação inter-
nacional, é o inglês-padrão que elas usam.

Na verdade, o inglês-padrão não é idêntico em todos os luga-
res — as diferenças de ortografia entre o inglês britânico e o ame-
ricano são um ponto óbvio —,mas ele é em grande parte o mesmo,
em especial quando impresso. É um pouco menos estabelecido na
fala, onde as diferenças serão muitas vezes sentidas ao identifi-
carmos as pessoas como britânicas, americanas, australianas, e
assim por diante. Contudo, essas diferenças são ainda muito pou-
cas, e podem diminuir à medida que os contatos internacionais
aumentam. É um clichê, mas o mundo se tornou um lugar menor
e isso tem uma conseqüência lingüística óbvia — conversamos
mais uns com os outros e acabamos nos entendendo melhor. Os
britânicos podem agora assistir ao futebol americano na TV toda
semana, e seu conhecimento sobre o vocabulário técnico do jogo
aumenta em conseqüência disso. Uma série sobre luta de sumô na
televisão há alguns anos aumentou em dez vezes meu conheci-
mento de palavras japonesas em inglês. Quando refletimos sobre
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as oportunidades de contato hoje em dia, as chances são de que o
elemento-padrão no inglês internacional será reforçado. A televi-
são por satélite, transmitindo inglês americano e britânico para
lares no mundo todo, é um desdobramento particularmente sig-
nificativo. Um inglês falado de forma cada vez mais padronizada é
um resultado bem provável.

Essa é a razão por que a história do latim não é um guia para
o futuro do inglês. Essas forças centrípetas não existiam mil anos
atrás. Quando o Império Romano começou a se fragmentar, não
havia nada que impedisse as forças centrífugas de separar o latim
falado.O número de falantes do latim-padrão em toda a Europa era
pequeno, e a comunicação entre os grupos, difícil.Agora o mundo
inteiro é menor em termos de comunicação do que a Europa era
naquela época. É o relativo isolamento entre as pessoas que faz
uma língua anteriormente comum se mover em direções diferen-
tes. Na Idade Média, era muito fácil para as comunidades ficarem
isoladas do resto do mundo. Hoje isso é virtualmente impossível.

Tanto a força centrífuga quanto a centrípeta existem no mun-
do moderno,e precisamos de ambas.Queremos ter nosso bolo lin-
güístico e comê-lo. Queremos expressar nossa identidade através
da língua e nos comunicar inteligivelmente através dela. Quere-
mos ser diferentes e iguais.E a coisa mais esplêndida sobre o uso da
língua pelos seres humanos é o fato de isso ser perfeitamente pos-
sível. É o tipo de situação com que o cérebro multifuncional lida
muito bem.Podemos ter nosso bolo e comê-lo.Uma das principais
descobertas da lingüística do século XX foi demonstrar a capaci-
dade extraordinária do cérebro para a língua.Uma das conseqüên-
cias foi a observação de que o bilingüismo e o multilingüismo são
a condição humana normal. Muito mais da metade das pessoas no
mundo, talvez dois terços, é bilíngüe. As crianças aprendem suas
línguas — freqüentemente várias — com rapidez extraordinária.
É claro que existe algo em nossa constituição que estimula a aqui-
sição da fala. Portanto, não vejo nenhum problema intrínseco no
surgimento gradual de um mundo triinglês — isto é, um mundo
no qual um dialeto doméstico (muitas vezes bem misturado no seu
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caráter), um dialeto-padrão nacional e um dialeto-padrão inter-
nacional coexistam confortavelmente.É uma perspectiva que nos-
sos antepassados latinos teriam invejado.

Deixem-me ilustrar a forma como esses três níveis de inglês
operam, a partir da minha experiência:

• O nível básico, o lugar onde todos nós começamos, é o lar,
nosso dialeto de família. No meu caso, foi o País de Gales, e
meu dialeto doméstico era um inglês galês tão forte no sotaque
que, à época da mudança de minha família para Liverpool,
quando eu tinha 10 anos, fui imediatamente apelidado de
Taffy, e isso durou mesmo depois de o meu sotaque ter se
modificado na direção do que era o comum na cidade. Hoje
em dia sou fluente tanto em inglês galês quanto no dialeto de
Liverpool.Tenho dois dialetos domésticos.Todos têm um pelo
menos.

• O segundo nível é a variedade nacional de inglês-padrão que a
maioria das pessoas aprende quando vai para a escola. (Para
uma minoria, no Reino Unido, especialmente no sudeste da
Inglaterra, o dialeto doméstico já é o inglês-padrão.) No meu
caso, foi o inglês-padrão britânico.Aprendi a escrevê-lo e gra-
dualmente a falá-lo, evitando características como ain’t* e a
negativa dupla, e aprendendo uma variedade de construções
gramaticais e de vocabulário diferentes das que existiam em
meu dialeto doméstico.

• O terceiro nível é um inglês-padrão internacional — um
inglês, em outras palavras, que na gramática e no vocabulário
não é reconhecidamente britânico, americano ou qualquer
outro. Quando estão trabalhando no exterior, muitas pessoas
adquirem a habilidade de usar uma variedade que carece um
pouco da sua característica britânica original, porque elas

* Forma negativa inculta. (N.T.)
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sabem que estão falando com pessoas de fora do Reino Unido.
O inglês-padrão falado internacionalmente ainda não é uma
realidade global, mas está se aproximando disso.

Distinções semelhantes podem ser encontradas em outros
cenários lingüísticos também. Muitos estudantes estrangeiros de
inglês têm uma língua étnica ou ancestral como nível um e uma
língua nacional como nível dois — como o basco (no norte da
Espanha) por primeira e o espanhol por segunda. Os primeiros
dois níveis podem também ser formas muito diferentes da mesma
língua, como o napolitano (no sul da Itália) e o italiano-padrão,
respectivamente.

A nova revolução
É provável que o século XXI veja mais falantes cultos de inglês
como primeira língua se tornando tridialetais — triglóssico é um
termo muitas vezes usado —, seja no Reino Unido, nos EUA, seja
em Gana, Cingapura ou qualquer lugar onde o inglês tenha uma
presença nacional significativa. Graças à exposição aos meios de
comunicação,esses falantes já são tridialetais (pelo menos) em sua
capacidade para compreender variedades regionais de inglês; e
eles vão se tornar cada vez mais tridialetais em sua produção tam-
bém. Os estudantes de língua estrangeira também precisarão lidar
com essas variações — desenvolvendo um sentido de normas
internacionais junto com as nacionais, que são no presente o foco
do ensino. Os professores já chamam rotineiramente atenção para
as diferenças lexicais e gramaticais locais, como o pavement britâ-
nico, o sidewalk norte-americano e o footpath australiano [as três
palavras designam “calçada”], mas a perspectiva está invariavel-
mente em ir de uma dessas variedades para as outras. Alguém
ensinando inglês britânico chama atenção para as alternativas
americanas, ou vice-versa. Talvez não demore muitos anos para
que um padrão internacional se torne o ponto de partida, com a
variedade britânica, americana e as outras sendo vistas como
localizações opcionais.
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Eu não sei quanto tempo levará para que esse cenário se torne
algo completamente estabelecido. Mas vejo que não será uma
transição fácil, porque isso vai envolver mudanças significativas
em nossos métodos de ensino e de avaliação. A situação não tem
precedentes, com mais pessoas usando inglês em mais lugares do
que em qualquer época na história da língua; e é imprevisível, pois
as forças que promovem a identidade lingüística e o entendimento
competem entre si de formas inesperadas.Para aqueles que têm de
trabalhar profissionalmente com o inglês, portanto, este é um
momento muito difícil.Afinal de contas,nunca houve um período
desses de mudança tão rápida e fundamental, desde os surtos de
desenvolvimento que atingiram a língua na Idade Média e no
Renascimento. Pela primeira vez em 400 anos, estamos vendo o
que acontece quando o inglês atravessa um período de mudança
particularmente dramático. Isso equivale a outra revolução na
forma como a língua é usada — uma época fascinante para se ser
lingüista e presenciar o seu início, mas um tempo problemático
quando se é professor, tendo de guiar outros.Não há dúvida de que
as práticas tradicionais de ensino de produção lingüística vão con-
tinuar com poucas mudanças por enquanto,mas já há sinais de um
alargamento da prática no que diz respeito ao ensino da com-
preensão oral. Já estamos vivendo em um mundo onde a maior
parte das variedades de inglês que encontramos ao viajar é dife-
rente da britânica ou da norte-americana tradicional.Os professo-
res prestam um desserviço se deixam seus alunos sair do período
de aprendizado despreparados para o admirável mundo novo lin-
güístico que os aguarda.

Este capítulo tratou do que provavelmente vai acontecer ao
inglês enquanto lida com pressões para se tornar uma língua glo-
bal em um período de tempo relativamente curto. Mas há o outro
lado da moeda. Quando uma língua se torna dominante em um
país, existem sempre implicações para as outras línguas locais:
como elas mantêm a identidade? Quando uma língua passa a ser
global, essas implicações afetam todas as línguas. Uma série dife-
rente de perguntas surge. A influência do inglês vai ser tão forte a
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ponto de mudar permanentemente o caráter de todas as outras
línguas? E o inglês poderia destruí-las? Um mundo onde só tivesse
restado uma língua — um desastre intelectual de uma escala sem
precedentes — é um cenário que poderia ser teoricamente obtido
em 500 anos. Durante a década de 1990, as pessoas começaram a
pensar seriamente sobre essa possibilidade, por terem se tornado
conscientes da segunda dimensão da revolução da língua.




