
No início, disse o Criador à sua criatura: 
“Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a ter-
ra, e sujeitai-a” (Gênesis 1:28). A criatura 
inteligente, do barro moldada, evoluiu de 
Homo habilis a Homo erectus, daí ao 
Homo sapiens. Seu cérebro superou suas 
mandíbulas e sua criatividade extrapolou 
as fronteiras do Éden. Seguindo então o 
que ditara seu Mestre, multiplicou-se e 
espalhou-se por cada palmo de terra firme 
deste planeta água. A dispersão foi tal que 
em cada continente começaram a surgir 
aglomerados urbanos. Cada um desen-
volvendo, dentro de suas fronteiras, iden-
tidade própria e uma forma particular de 
comunicação.

Com o tempo (muito tempo, aliás), 
aprenderam a fazer registros de sua rotina, 
de seu patrimônio, de seus descendentes e 
antepassados, vindo, por uma forma rudi-
mentar e isolada de código escrito, de onde 
surgiriam protolínguas e posteriormente as 
diversas famílias lingüísticas, a contar sua 
própria estória, a nossa história.

Vencer as distâncias geográficas ou ide-
ológicas e fazer contato era a regra, e uma 
linguagem “universal” que lhe propiciasse 
compreender o alienígena e fazer-se com-
preendido era vital para essa interação. En-
tão, disperso por diferentes regiões da ter-
ra, o homem se mobilizava num processo 
ímpar de autoconhecimento, enfrentando 
obstáculos geográficos e lingüísticos. Nes-
ta marcha, desencadearia um fenômeno ao 
qual seus descendentes chamariam, bem 
mais tarde, de globalização, palavra em-
pregada pela primeira vez em 1960, para 
designar a difusão mundial de relações eco-
nômicas e comerciais (Kidd, 2002).

Durante muito tempo as comunidades 
ignoravam a existência de outros povos e, 
quando se encontravam, a única linguagem 
universalmente entendida era a estupidez 
da guerra, que mascarava a ignorância das 
letras. Muitas vezes, visando evitar confli-
tos, arquétipos de tradutor/intérprete como 
os escribas ou os turgimões, no meio de um 
deserto ou de supostas fronteiras, tiveram 
sua importância na tentativa de arbitrar in-
teresses divergentes entre povos de línguas 
distintas. 

Passamos pelas grandes navegações, pelas 
conquistas e colonizações, que, embora o 
conceito de globalização ainda não tivesse 
sido cunhado, constituiriam os primeiros 
fenômenos globalizantes. Assim, enquanto 
se observava o domínio do homem sobre o 
homem, a civilização foi da roda ao vapor 
num piscar de olhos; do motor a combus-
tão interna ao avião a jato num pulinho. As 
distâncias pareciam cada vez mais curtas e 
as sociedades cada vez menos presas a con-
ceitos de espaço geográfico e fronteiras.

A necessidade de se falar a língua do ou-
tro tornou-se mais premente. Nesta tor-
rente, idiomas como o Grego, o Latim e 
o Francês, entre outros, tiveram sua vez de 

língua universal. Durante o Século XIV, em 
busca da língua universal, experimentou-se 
na região do Mediterrâneo a Língua Franca 
para fins comerciais e diplomáticos; consis-
tia de uma mistura da língua italiana com 
o Francês, o Espanhol, o Grego, o Persa, e 
o Árabe.

Bem mais tarde, em 1887, com a mesma 
intenção, o polonês Dr. Ludvig Zamenhof 
criou o Esperanto, uma língua sem cultura, 
que assim como a Língua Franca do Medi-
terrâneo foi efêmera no seu papel de língua 
universal. 

Nos últimos dois séculos a humanidade 
experimentou um progresso “assustador”. 
Quando o mundo parecia girar em torno 
da Europa, mais precisamente da Inglater-
ra, a Revolução Industrial, outro grande 
fenômeno globalizante, foi pivô de uma 
explosão tecnológica mundial que muito 
contribuiria para a difusão da cultura britâ-
nica a partir do Século XVIII. A Inglaterra, 
enquanto fomentava o desenvolvimento 
nos campos da agricultura, da tecelagem e 
maquinaria, agregava seu idioma à ciência 
e à tecnologia, ao mesmo tempo em que 
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A língua inglesa tem 
desempenhado um 

papel importantíssimo 
como ferramenta 
de unificação de 

ideologias e metas e 
de interação mundial, 

apesar da xenofobia 
de alguns países

Em termos de 
relacionamento humano 
nada acontece sem que haja 
comunicação. Desde seus 
primórdios as civilizações 
têm buscado meios de fazer 
contato com seus mais 
diversos interlocutores, 
esforçando-se para 
estabelecer um código 
comum que lhes permitisse 
o alcance global de suas 
idéias. A globalização 
é, pois, em sentido lato, 
esse processo antigo de 
difusão de relações, onde a 
comunicação é inerente e a 
língua sua essência.



promovia em todo mundo a transição de 
uma economia agrária para uma economia 
industrial. Por todo o planeta veículos de 
transporte e de comunicação evoluíam de 
forma surpreendente, reduzindo distâncias 
e favorecendo o diálogo. Neste período 
conhecemos o telégrafo (1844), o rádio 
(1874) e o telefone (1876).

No período pós Segunda Guerra, o mun-
do, já polarizado entre capitalistas e socia-
listas, conhece outro domínio imperialista. 
Os EUA, ex-colônia britânica, se estabe-
leciam como grande potência econômica 
mundial e seguiam soberanos, mais uma 
vez disseminando a cultura e a língua in-
glesas, embarcadas em tecnologia de ponta. 
Conhecemos então a TV, o computador 
e a Internet, nascida do sistema america-
no ARPANET em 1969. Tempo e espaço 
agora se confundem e se encontram em um 
ponto virtual.

Agora somos todos parte da mesma “al-
deia global” (McLuhan) e precisaremos 
tratar de assuntos de interesse internacio-
nal, tais como: patrimônio da humanidade, 
reservas mundiais, direito internacional, 
direitos humanos, preservação ambiental e 
efeito estufa. 

A julgar pelos cerca de 6.900 idiomas e 
os milhares de dialetos falados no mundo, 
que língua falaremos? Atualmente, além 
do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País 
de Gales e Irlanda do Norte), que consti-
tui a matriz da língua inglesa, todas as ex-
colônias britânicas falam inglês, quer seja 
como primeira língua, quer como segunda 
língua.

No continente Americano: EUA, Cana-
dá, Guiana e Belize; no Caribe: Jamaica, 
Trindade e Tobago, Santa Lúcia, Guiana, 
entre outros; na África: Gana, Gâmbia, Le-
soto, África do Sul, por exemplo; na Ásia: 
Índia e Taiwan; na Oceania: Austrália e 
Nova Zelândia, entre muitos outros. Ou 
seja, em qualquer continente em que po-
nhamos os pés, existem anglofalantes. Ao 
todo, dentre as mais de 200 nações inde-
pendentes, quase um terço fala inglês como 
primeira ou segunda língua.

Até a China, com mais de 1,3 bilhões de 
falantes de Mandarim, língua oficial dos 
chineses, rendeu-se à excelência da anglo-
fonia. Ao ver-se em palpos de aranha para 
receber dezenas de outras culturas, que lite-
ralmente invadiram seu território em busca 
de medalhas durante as Olimpíadas de Pe-
quim, teve que correr para aprender inglês 
da noite para o dia.

O idioma shakespeareano, sem dúvida, a 
língua mais difundida no mundo, afigura-

se como a solução mais viável, no que se 
refere à comunicação internacional, para 
que a panacéia da Globalização possa sair 
da retórica. Em exportações, alfândega, di-
reito internacional, tecnologia da informá-
tica, indústria de games e Internet (cerca de 
80% das páginas da web estão disponíveis 
em inglês), em navegação em águas inter-
nacionais, o inglês é o idioma praticado, 
assim como também na aviação. 

Em aviação civil em geral e em comu-
nicações aeronáuticas, embora o berço da 
aviação tenha sido a França, a língua inglesa 
também se estabeleceu, pois foi na Inglater-
ra e nos Estados Unidos que a aviação teve 
seu grande impulso. Enquanto os franceses 
ficavam encantados com o romantismo dos 
balões e dos dirigíveis, ingleses e america-
nos desenvolviam o “mais pesado que o ar” 
e faziam o sonho do nosso “Petit Santos” 
literalmente decolar.

A vitória dos anglófonos nas duas Gran-
des Guerras, com a participação efetiva da 
aviação, veio consolidar o uso da língua 
inglesa no campo da Aeronáutica. Tanto 
assim que quando se pensou em criar re-
gras de vôo a língua inglesa já se encontrava 
impregnada em todos os seus níveis. Prova 
disto é que os primeiros manuais e cartas de 
vôo foram produzidos nos EUA, em 1934, 
pela empresa Jeppesen.

Hoje, a Organização Internacional 
de Aviação Civil (OACI), instituída em 
1944 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) na Convenção de Chicago, e que 
pratica o inglês como uma de suas seis lín-
guas oficiais de divulgação, institui como 
obrigatória para pilotos e controladores de 
vôo, a partir de março de 2008, a proficiên-
cia comprovada em língua inglesa.

Ainda, fomentando a tese do inglês como 
língua franca, a grande maioria dos orga-
nismos internacionais adota a língua ingle-

sa como língua oficial:  ONU; Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Organização dos 
Estados Americanos (OEA), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) - e são 
os mais conhecidos. Também empresas 
multinacionais como a Nokia (Finlândia), 
Sansung (Coréia) e Siemens (Alemanha), 
adotam o inglês como língua oficial. 

 Sem querer parecer anglófilo, a língua in-
glesa tem desempenhado um papel impor-
tantíssimo como ferramenta de unificação 
de ideologias e metas e de interação mundial, 
apesar da xenofobia de alguns países. Porém, 
para que a tão almejada globalização possa ser 
um instrumento de justiça social e de direitos 
humanos (não considerando aqui seus estig-
mas) e não apenas de interesses políticos, é ne-
cessário que haja uma padronização das ferra-
mentas administrativas; que haja a unificação 
de moedas e mercados e que caia por terra a 
noção tradicional de fronteiras, como susten-
tam Anderson (1983) e Cohen (1989).

Por fim - para que tenhamos acesso amplo 
ao conhecimento e possamos lutar por um 
índice de desenvolvimento humano (IDH) 
parelho, independente de fronteiras físicas, 
políticas ou culturais, terreno em que a língua 
inglesa tem se revelado ferramenta prestimosa 
- é primordial que falemos a mesma língua. 

Parafraseando Frank Baum, se existe uma 
estrada de tijolinhos amarelos capaz de con-
duzir ideologias e movimentos universais à 
grande “magia” da globalização e capaz de nos 
permitir sonhar com uma grande comunida-
de “monolíngüe” multicultural, esta seria a 
língua inglesa, a Língua Franca da vez.

A OACI institui 
como obrigatória 

para pilotos e 
controladores de 

vôo, desde março de 
2008, a proficiência 

comprovada em
língua inglesa
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