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Resumo: É essencial termos em mente que o inglês é, na atualidade, concebido como uma língua do
mundo, presente em todos os continentes como língua materna, segunda língua e/ou língua
estrangeira. Para entendermos como e o porquê de uma língua ser colocada nesse patamar,
precisamos compreender que diversos fatores são levados em consideração, sejam históricos,
políticos, sociais, culturais e/ou econômicos. Para tanto, é necessário não apenas estudar esse
fenômeno em sua perspectiva atual, mas também, e principalmente, analisar os acontecimentos que
levaram o inglês ao lugar em que se encontra. Desse modo, este trabalho faz uma análise da
expansão da língua inglesa pelo globo e verifica quais os impactos do status de língua do mundo na
prática do ensino aprendizagem deste idioma.

Palavras-chave: Língua inglesa, língua do mundo, ensino de língua.

Abstract: It is essential to bear in mind that English is currently conceived as a language of the
world, present on all continents as a mother tongue, a second language and/or a foreign language. In
order to understand how and why a language is placed at this level, we need to understand that a
number of factors are taken into consideration, be they historical, political, social, cultural and/or
economic. Therefore, it is necessary not only to study this phenomenon from its current perspective,
but also, and above all, to analyze the events that brought English to its current location. Thus, this
paper analyzes the expansion of the English language across the globe and verifies the impacts of
world language status on the practice of teaching and learning this language.

Keywords: English, world language, language teaching

Resumen: Es esencial tener en cuenta que el inglés se concibe actualmente como un idioma del
mundo, presente en todos los continentes como lengua materna, un segundo idioma y / o un idioma
extranjero. Para comprender cómo y por qué se coloca un idioma a este nivel, debemos comprender
que se tienen en cuenta una serie de factores, ya sean históricos, políticos, sociales, culturales y / o
económicos. Por lo tanto, es necesario no solo estudiar este fenómeno desde su perspectiva actual,
sino también, y sobre todo, analizar los eventos que llevaron al inglés a su ubicación actual. Por lo
tanto, este documento analiza la expansión del idioma inglés en todo el mundo y verifica los
impactos del estado del idioma mundial en la práctica de enseñar y aprender este idioma.

Palabra clave: idioma inglés, idioma del mundo, enseñanza de idiomas
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Introdução

Em regra, uma língua é caracterizada, principalmente, pelo fato de estar intrinsecamente conectada
com um determinado povo e um território. Isto ocorre, pois, conforme explicita Seargeant (2012, p.
8), no que se refere ao campo de definição social de uma língua, a sua conceituação é feita não pela
descrição de sua estrutura, mas com base na comunidade que a usa e com aquela que se identifica
com esta. Nesse sentido, a definição de língua a conecta com aqueles territórios que a consideram ou
a usam como língua oficial ou língua de facto[i], assim, por exemplo, o termo ‘língua portuguesa’
tem como definição a língua falada em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau[ii].

Ao estipularmos definições como essa, não apenas em relação à língua portuguesa, mas também no
que concerne às demais línguas existentes, iremos verificar que a maioria das línguas estão
espalhadas por todo o globo, sendo facilmente encontradas nos diversos continentes. O mesmo
acontece com a língua inglesa que pode ser encontrada como língua oficial ou língua de facto, em, ao
menos, 43 (quarenta e três) países[iii] e em todos os continentes.

Diferentemente de outras línguas, o inglês recebe, na atualidade, um status diferenciado, o de língua
do mundo. Isso ocorre devido ao fato de a língua inglesa ser usada em todos os continentes não
apenas como língua nativa, mas também como segunda língua e/ou língua estrangeira, sendo
utilizada, ainda, como língua para comunicação internacional em âmbito mundial.

Ressaltamos, contudo, que essa condição de língua do mundo é relativamente nova, tendo como
propulsor as principais alterações mundiais ocorridas desde o século XV, tais como: a expansão
marítima, o colonialismo, o imperialismo, a Revolução Industrial, as duas guerras mundiais, o
desenvolvimento dos Estados Unidos da América como potência econômica, dentre outras. Para
muitos estudiosos (STEGER, 2009; SEARGEANT, 2012; KUMARAVADIVELU, 2006), esses
acontecimentos são, em verdade, elementos da denominada globalização.

A globalização e o impacto na expansão da língua inglesa pelo mundo

A globalização, segundo Seargeant (2012), é um termo que surgiu no final do século XX com o
intuito de descrever os acontecimentos advindos da sociedade moderna, sendo esta uma forma de
explicar o processo pelo qual o mundo está sendo transformado em um vasto sistema global
interconectado e permeado pela quebra das barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais. Em
relação ao aspecto cultural da globalização, é necessário salientar, conforme estipula
Kumaravadivelu (2008, p. 133), que “a globalização contribuiu somente para a contração do espaço,
tempo e fronteiras, não para a expansão da harmonia comum ou valores compartilhados entre as
pessoas do mundo”. Isso ocorre porque, como demonstramos mais à frente, o processo de
globalização não se refere, diretamente, à homogeneização mundial.

Apesar de ser um termo inerente à vida moderna e presente no nosso dia-a-dia, o termo
‘globalização’ não é de fácil conceituação, sendo um tema complexo e de múltiplas definições.
Conforme evidencia Steger (2009, p. 8) o termo “‘globalização’ tem sido utilizado de forma variada,
tanto na literatura popular quanto acadêmica, para descrever um processo, uma condição, um
sistema, uma forma, e um período.”

Isso ocorre, pois a conceituação de globalização depende do(s) elemento(s) escolhido(s) para ser(em)
analisado(s), podendo estes variar entre as dimensões do social, político, econômico e cultural. Nessa
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perspectiva, surgem diversas versões do termo globalização, podendo vir a ser compreendido como:
americanização (em referência à hegemonia dos Estados Unidos), missão civilizatória (a
globalização como forma da Europa ‘civilizar’ as demais sociedades), missão cristã (a globalização
como meio de propagar o cristianismo), continuidade histórica (a globalização como processo
inerente ao ser humano), só para citar algumas. Verifica-se, assim, que “globalização é um termo
escorregadio que possui diferentes significados para pessoas distintas e em períodos distintos”
(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 1).

Por sua vez, em relação ao marco inicial desse processo, três vertentes são constantemente reforçadas
pelos estudiosos (MIGNOLO, 2000; ROBERTSON, 2003; KUMARAVADIVELU, 2008; STEGER,
2009): 1) a de que a globalização é inerente às relações humanas, sendo, portanto, tão antiga quanto a
humanidade; 2) a de que a globalização é um processo que teve início com as transformações sociais
iniciadas no final do século XV; 3) a de que a globalização se refere às transformações sociais
ocorridas a partir do final de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Um dos fomentadores da globalização como inerente à humanidade, Manfred Steger, a define como
um conjunto multidimensional do processo social que “se refere à expansão e intensificação das
relações sociais e da consciência além do tempo e espaços mundiais” (2009, p.15). Nessa
perspectiva, ele visualiza que a globalização condiz com o fato de que as relações sociais são
marcadas pela interdependência da vida no planeta.

Já para Robertson (2003), defensor da segunda vertente, a globalização é um processo que teve início
no século XV e pode ser dividida em três grandes estágios desencadeados pela: 1) expansão
marítima dos países europeus, 2) Revolução Industrial e 3) fim da Segunda Guerra Mundial. Cada
um desses estágios é marcado por um momento de mudança social, política, econômica e cultural
que ensejou alterações no âmbito local e global, realinhando as estruturas não apenas dos países
diretamente envolvidos nos acontecimentos, mas de todo o mundo.

Para a terceira vertente, a globalização é marcada pelas corporações transnacionais (MIGNOLO,
2003), assim como pelo desenvolvimento tecnológico e pela quebra das barreiras nacionais através
da crescente intercomunicação entre os países (GRAY, 2002). Sendo assim, essa perspectiva concebe
que a globalização tem início no final de 1945, principalmente, com a emergência dos Estados
Unidos como potência econômica, política e cultural.

Apesar de apresentarem diferentes aspectos da globalização, a análise das diferentes conceituações
ou delimitações temporais nos leva a perceber que todos se assemelham em, ao menos, quatro
elementos: 1) a multiplicação das conexões e relações sociais, interferindo nos âmbitos político,
econômico, cultural e geográfico; 2) a expansão e a interdependência sociais; 3) a intensificação e a
aceleração das atividades e trocas sociais; 4) o fato de ser um processo que interfere não apenas na
esfera material, mas que tem participação e interferência humana (STEGER, 2009).

Além disso, apesar das divergências em relação ao início e à abrangência da globalização, a maioria
dos teóricos (MIGNOLO, 2000; KUMARAVADIVELU, 2006; STEGER, 2009) é unânime em
concordar que, na atualidade, se vive uma nova faceta da globalização, marcada, principalmente,
pelo desenvolvimento da internet e caracterizada pela alteração mundial em relação às concepções de
tempo, espaço e barreiras nacionais (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 131).

De acordo com Mignolo (2000), essa atual fase da globalização faz parte das transformações globais
vivenciadas desde o século XV. Portanto, não pode ser considerada um fenômeno novo, porém, deve
ser considerada como fenômeno único. Isto porque a forma que esse processo está assumindo e o
modo como tem se desenvolvido não possuem precedentes. Devemos salientar que cada fase da
globalização desencadeia uma nova estrutura global (MIGNOLO, 2000), e isso não é diferente com a
sua mais recente fase.

O avanço da internet, o desenvolvimento de novas tecnologias e a quebra das barreiras nacionais, por
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exemplo, desencadearam uma série de mudanças e alterações na organização mundial. Em razão
disso, muitos se posicionam contra ou a favor do processo de globalização, gerando movimentos de
antiglobalização ou pró-globalização, tendo por base as consequências desse processo. Nessa
perspectiva, as consequências da globalização podem ser visualizadas através de três aspectos
distintos: o da homogeneização, o da heterogeneidade e o da coexistência entre a homogeneização e
a heterogeneidade (KUMARAVADIVELU, 2006).

Os movimentos de antiglobalização, em regra, se dividem entre aqueles que compreendem esse
processo como uma forma de homogeneizar ou heterogeneizar a sociedade. A homogeneização
refere-se ao fato de que a globalização leva à padronização cultural das sociedades (SEARGEANT,
2012). Para os defensores dessa consequência, a globalização pode ser explicada através da equação
“Globalização = Ocidentalização = Americanização = McDonaldização” (KUMARAVADIVELU,
2006, p. 5).

McDonaldização, nessa perspectiva, reporta-se ao fato de que os princípios dessa famosa rede de fast
food estão adentrando as esferas sociais. Os princípios direcionadores da cadeia McDonald’s são a
eficiência, a precisão, a previsibilidade e o controle[iv] (RITZER, 2014). Ao serem inseridos nas
sociedades, esses princípios impõem a marcação de uma cultura insípida e padronizada nas diversas
tradições locais (SEARGEANT, 2012).

A heterogeneidade, por sua vez, seria o fato de que algum tipo de diversificação cultural está
acontecendo de modo que as identidades religiosas e a cultura local estão sendo fortalecidas como
resposta à ameaça causada pela globalização (KUMARAVADIVELU, 2006). A globalização, nesse
caso, gerou um movimento de proteção e preservação de crenças e práticas culturais que podem estar
em risco por causa das transformações globais.

Os movimentos de pró-globalização, diferentemente, explicitam que esse fenômeno se refere à
coexistência do processo de homogeneização e de heterogeneidade. À vista disso, esse processo

implica não apenas a homogeneização cultural influenciada pela
padronização global das atividades econômicas e do trânsito de produtos
culturais do centro para a periferia, mas também aumenta a diversidade local
influenciada pelo contato humano além das barreiras culturais, assim como
pela rápida troca de produtos e informação (KUBOTA, 2002, p. 13 apud
PENNYCOOK, 2009, p. 29).

Para os movimentos de pró-globalização, portanto, “a propagação de práticas e valores culturais não
necessariamente levam à homogeneização, mas ao surgimento de práticas culturais novas e híbridas”
(SEARGEANT, 2012, p. 179). A globalização, nesse sentido, pode desencadear um movimento de
‘glocalização’, isto é, o global presente no local e o local como a particularização do global
(ROBERTSON, 1995). Desse modo, a globalização passa a ser concebida como um processo de
duplo fluxo, pois as práticas culturais perpassadas pelo centro são nativizadas pela cultura local,
influenciando-as e modificando-as.

É necessário salientar, todavia, que não é possível generalizar e estabelecer que a globalização
ocasione uma única consequência para todas as sociedades, posto que ela é um processo desigual,
significando que pessoas vivendo em diferentes partes do mundo são afetadas de formas distintas por
esta gigante transformação das estruturas sociais e zonas culturais” (STEGER, 2009, p. 11). Desta
maneira, algumas cidades podem sofrer, como consequência do processo de globalização, a
homogeneização cultural, outras a heterogeneidade, enquanto algumas conseguem conciliar a
homogeneização com a heterogeneidade.

Isto ocorre, de acordo com Santos (2009), porque não existe um processo único de globalização, mas
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globalizações. Na perspectiva de Santos (2009, p. 41), “o que normalmente denominamos de
globalização consiste em um conjunto de relações sociais; à medida em que essas relações mudam, a
globalização também se altera”, razão pela qual a globalização não é um objeto fechado e imutável.
Tem-se, assim, que a forma que o processo de globalização assume é definida, primariamente, pelas
relações sociais às quais será apresentado, variando de contexto para contexto.

Nesse sentido, na visão de Santos (2006; 2009), o processo de globalização pode ser construído de
quatro formas distintas: 1) localismo globalizado (globalized localism), referindo-se ao fato de um
fenômeno local tornar-se globalizado[v]; 2) globalismo localizado (localized globalism), condizendo
com o modo como os impactos da globalização afetam e são enfrentados pela sociedade local; 3)
cosmopolitanismo (cosmopolitanism), pertinente à solidariedade além das fronteiras entre grupos
distintos; 4) patrimônio comum da humanidade (common heritage of humankind), relativo a
situações e questões que, por natureza, são globais, devendo ser administrados por comunidades
internacionais.[vi] Vale salientar, contudo, que o modo e o impacto de cada uma dessas formas são
delimitados pela maneira como as relações sociais se conectam ao processo de globalização,
“demonstrando que o que intitulamos de globalização é, em verdade, um conjunto de arenas de
batalhas além das fronteiras” (SANTOS, 2009, p. 43).

Apesar da distinção de formas de construção e consequências da globalização, no que concerne às
características gerais desse processo[vii], podemos delimitar que um elemento é constante e inerente
a este: a quebra das barreiras de tempo e espaço. Esse fenômeno, na realidade, redesenhou a
compressão das ideias de tempo e espaço, intensificando as relações sociais, políticas, econômicas e
culturais, assim como conectando e propagando eventos e acontecimentos de um local com todo o
mundo:

Graças aos progressos fulminantes da informação, o mundo fica mais perto
de cada um, não importa onde esteja. O outro, isto é, o resto da humanidade,
parece estar próximo. Criam-se, para todos, a certeza e, logo depois, a
consciência de ser mundo e de estar no mundo, mesmo se ainda não o
alcançamos em plenitude material ou intelectual. O próprio mundo se instala
nos lugares, sobretudo as grandes cidades, pela presença maciça de uma
humanidade misturada, vinda de todos os quadrantes e trazendo consigo
interpretações variadas e múltiplas, que ao mesmo tempo se chocam e
colaboram na produção renovada do entendimento e da crítica da existência.
Assim, o cotidiano de cada um se enriquece, pela experiência própria e pela
do vizinho, tanto pelas realizações atuais como pelas perspectivas de futuro.
(SANTOS, 2001, p. 172-173)

As diferentes oportunidades para as relações sociais que foram trazidas por essa dissolução dos
limites de tempo e espaço ensejaram diferentes formas para a organização da sociedade, tornando as
pessoas mais conectadas a um sistema mundial de interação (SEARGEANT, 2012). Salientamos,
ademais, que para a concretude e eficiência da interação e comunicação mundial, desencadeada pela
globalização, é necessário o uso de um elemento indispensável: a comunicação através de uma língua
em comum. Isto porque a comunicação é o elemento mantenedor da globalização, embora só consiga
ser eficaz caso ambos os interlocutores se compreendam.

Como dissemos, na atualidade, a língua designada como de uso comum para a comunicação e
interação entre os povos de quase todo o planeta é a língua inglesa. O seu status de língua mundial
condiz com o fato de a língua inglesa ter alcançado uma posição de destaque em diversos países.
Para entendermos os motivos que a levaram a esse patamar, é necessário, também, compreender a
sua origem, a sua expansão pelo mundo, o seu desenvolvimento e a sua conexão com a globalização.

Um histórico da língua inglesa no mundo: Inglês ou ingleses?
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Durante muito tempo o termo língua inglesa estava conectado exclusivamente com a Bretanha[viii].
Essa perspectiva tem correlação com o fato dessa língua ter surgido em decorrência da invasão das
tribos germânicas, no final do século V, nesse território e por terem permanecido exclusivamente
nele até o final do século XV (ALGEO, 2010).

Com a chegada dos povos germânicos à Bretanha, a língua inglesa é inserida como substituta da
língua local, a língua celta[ix], a qual era falada em todo o território, mesmo com a convivência junto
aos Romanos e a sua língua, o latim, por quase quatrocentos anos[x]. Ao invadirem a Bretanha, os
povos germânicos (Anglos, Saxões e Jutos), intitulados posteriormente de Anglo-Saxões, se
estabeleceram nesse território, propagando, através da força, a sua língua e cultura. Vale salientar,
ainda, que “a história documentada da língua inglesa começa, não no continente, onde sabemos que
os seus falantes um dia viveram, mas nas Ilhas Britânicas, onde eles eventualmente se
estabeleceram” (ALGEO, 2010, p. 78).

Nesse sentido, tem-se como marco oficial para o estabelecimento e desenvolvimento da língua
inglesa o ano de 449 d.C., com a chegada das tribos germânicas às Ilhas Britânicas (GELDEREN,
2006). A partir desse momento, com o passar dos anos e os acontecimentos históricos, a língua
inglesa sofre diversas modificações, razão pela qual, para muitos autores, o seu estudo é dividido em
três grandes períodos: Inglês Antigo, Inglês Médio e Inglês Moderno.[xi]

A história da língua inglesa, assim como a de qualquer outra língua, é um registro das mudanças que
ocorreram nas populações de seus falantes (SEARGEANT, 2012). Essas mudanças podem ser
analisadas através de dois escopos: 1) mudanças motivadas por alterações políticas, geográficas e
sociais, intituladas de mudanças externas, e 2) alterações motivadas linguisticamente, denominadas
de mudanças internas. As mudanças externas ocorrem através de contatos com outras línguas e
culturas, enquanto as mudanças internas ocorrem pelo uso da língua entre os seus falantes
(GELDEREN, 2006).

Verificamos, portanto, que cada um dos períodos da língua inglesa é marcado por importantes
mudanças externas e internas na língua, desencadeadas, em sua maioria, por grandes acontecimentos
históricos que marcam o momento de transição entre uma época e outra. No caso do Inglês Antigo,
podemos citar a chegada e o estabelecimento dos povos germânicos na Bretanha, a consequente
formação da heptarquia Anglo-Saxã[xii], a chegada de Santo Augustinho[xiii] e a invasão dos
vikings.

No que concerne o Inglês Médio, as principais mudanças derivaram da Conquista Normanda[xiv], da
inserção do francês e do latim como línguas de prestígio da Bretanha, da desvalorização e do desuso
da língua inglesa como língua da corte, do seu posterior reestabelecimento, da tradução da Bíblia, da
Guerra dos Cem Anos[xv], da peste negra, da revolta dos camponeses e do expansionismo marítimo.
Em referência ao Inglês Moderno, podemos citar como principais acontecimentos o advento da
imprensa, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, os desenvolvimentos científicos e
tecnológicos, as Guerras Mundiais e a expansão colonialista britânica pelo mundo.

Durante esses diversos acontecimentos, a língua inglesa esteve em constante contato com diversas
línguas e culturas, as quais a influenciaram e interferiram em sua estrutura e desenvolvimento.
Apesar disso, podemos afirmar que a língua inglesa resistiu à invasão de outros povos e línguas, se
mantendo como língua mãe das Ilhas Britânicas (NORTHRUP, 2013), expandindo-se, ainda, para
outros territórios.

Conforme afirma Crystal (2014), a expansão da língua inglesa pode ser dividida em dois campos: a
expansão local e a expansão global. Por expansão local compreende-se a propagação da língua
inglesa pelo que denominamos, na atualidade, Reino Unido, incluindo, portanto, a Escócia, a Irlanda
e o País de Gales. A expansão local da língua inglesa teve início com a chegada dos povos
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germânicos na Bretanha, posto que os invasores se distribuíram e avançaram por todo o território,
abarcando não apenas o que conhecemos hoje como Inglaterra, mas também os territórios vizinhos.

A expansão global, por sua vez, refere-se à difusão da língua inglesa ao redor do mundo, gerando
como consequência direta o aumento do seu número de falantes. Essa expansão teve início no século
XVI quando colonizadores ingleses se estabeleceram nos Estados Unidos da América (CRYSTAL,
2014). A colonização britânica continuou por muitos anos, alcançando os seis continentes, alterando
de forma significativa a sua comunidade de falantes, a qual passou de 6 milhões em 1600 para 8
milhões em 1700, depois para cerca de 30 milhões em 1800 e 120 milhões em 1900 (PENNYCOOK,
2007, p. 13). Ressaltamos, ainda, que, no início do século XVII, a maioria dos falantes de língua
inglesa localizava-se nas Ilhas Britânicas, enquanto na atualidade a maioria dos seus falantes está
distribuída ao redor do mundo (CRYSTAL, 2014).

É fundamental explicitar que as formas e as consequências da colonização britânica pelo mundo
variaram de acordo com o modo como foi feito e o objetivo a ser alcançado[xvi], não havendo,
portanto, uma experiência colonizadora única e universal. Entretanto, apesar de serem variadas as
consequências da colonização britânica, as experiências coloniais, via de regra, podem ser divididas
em três fases: colonização, incorporação política e reação nacionalista (LEITH; SEARGEANT,
2012).

As colônias inglesas foram formadas através da colonização com o estabelecimento de falantes da
língua inglesa em outros territórios, advindos, originalmente, do que intitulamos, nos dias atuais, de
Reino Unido. Esse processo de colonização é dividido em colonização interna e colonização externa.
A colonização interna refere-se à inserção dos ingleses e sua língua em todo o território abarcado
pelo atual Reino Unido, tendo como motivação principal fatores políticos e religiosos, envolvendo a
subjugação da população e a afirmação do cristianismo. Essa colonização afetou todos os territórios
britânicos nos quais a língua celta ainda prevalecia (Escócia, País de Gales e Irlanda), e,
consequentemente, o contato da língua inglesa com a língua celta gerou como resultado o surgimento
de variedades da língua inglesa nesses territórios (LEITH; SEARGEANT, 2012).

A colonização externa condiz com as experiências coloniais que ocorreram fora das Ilhas Britânicas,
as quais foram motivadas por fatores econômicos, sociais e políticos[xvii]. Essa modalidade de
colonização expandiu o poder britânico para todos os continentes, adentrando em diferentes países e
interferindo na organização social, econômica, política, cultural e linguística das sociedades
colonizadas. Em termos linguísticos, podemos afirmar que a colonização externa gerou três
consequências: a destituição, a sujeição ou a substituição da língua e da população locais.

Por destituição devem ser compreendidos casos como os dos Estados Unidos e do Canadá, nos quais
falantes nativos da língua inglesa[xviii] se estabeleceram nesses territórios, destituindo a população e
as línguas locais, inserindo a sua língua e cultura. A sujeição, por sua vez, pode ser exemplificada
com países como Nigéria e Índia, nos quais colonizações espaçadas mantiveram a subjugação da
população e de suas línguas, permitindo que parte da população aprendesse a língua inglesa como
segunda língua. Por fim, a substituição pode ser visualizada em países como Jamaica e Barbados, em
que a população e as línguas locais foram substituídas por uma nova população de trabalhadores
advindos de diversos locais, razão pela qual a língua falada nesses países foi, por muito tempo,
considerada um pidgin ou crioulo[xix] da língua inglesa (LEITH; SEARGEANT, 2012).

Posteriormente à colonização, tem-se a incorporação política, através da qual os territórios
colonizados são postos sob o controle central do governo britânico. Essa incorporação ocorre a partir
do momento em que as colônias passam a ter alguma importância estratégica para o governo
britânico. Os territórios celtas (Escócia, Irlanda e País de Gales), por exemplo, foram os primeiros a
passarem pela incorporação política, tendo em vista a proximidade territorial e a posição estratégica
para a contenção de novas invasões. De maneira geral, as colônias britânicas eram economicamente
dependentes e controladas pela monarquia, razão pela qual a língua inglesa falada na Inglaterra se
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mantinha como modelo hegemônico.

Como forma de resposta à sujeição infligida, começaram a surgir, a partir do século XVIII, as
reações nacionalistas. Após a incorporação política, algumas comunidades passaram a sentir e
perceber que possuíam identidades culturais distintas daquelas dos colonizadores, gerando
movimentos separatistas e/ou de afirmação local. Nos territórios celtas, por exemplo, as reações
nacionalistas surgiram com o receio da extinção das línguas locais, desencadeando movimentos de
proteção e afirmação do idioma.

Fora do Reino Unido, as reações nacionalistas tiveram início com os Estados Unidos da América
que, em 1776, motivados pela preocupação com o excesso de tributos e com a representação
parlamentar, empenharam-se pela independência do país. Depreendemos, assim, que as reações
nacionalistas surgem a partir do momento que as colônias percebem que os interesses locais não
condizem mais com os interesses dos colonizadores, partindo, portanto, para a busca parcial ou
integral de sua independência (LEITH; SEARGEANT, 2012).

Um dos fatores motivacionais para o surgimento das reações nacionalistas foi, e é, a perda da
identidade linguística. No caso do inglês, isso vem ocorrendo de forma acelerada, pois com a sua
expansão ao redor do mundo, suas características linguísticas começaram a ser alteradas e
modificadas a partir do uso por novos falantes. Como em qualquer língua, as mudanças linguísticas
da língua inglesa ocorrem como um processo natural do contato com novas línguas e novas culturas.

Inicialmente, é necessário salientar que mesmo no território mãe, no caso, a Bretanha, a língua
inglesa não possuía uma única forma, podendo ser encontrados diversos sotaques e dialetos. Desde a
sua origem e estabelecimento na Bretanha, o inglês refere-se, em verdade, à coexistência de diversos
dialetos, posto que os Anglo-Saxões eram formados por diversas tribos, que falavam diversos
dialetos germânicos. Com a chegada desses invasores, a Bretanha foi dividida em sete principais
reinos (Northumbria, Mercia, Wessex, Kent, Sussex, Essex e East Anglia), e possuía, ao menos,
quatro dialetos centrais (Northumbrian, Kentish, West Saxon, e Mercian), que mudavam na posição
de prestígio de acordo com o reino que estava em poder (ALGEO, 2010).

O histórico linguístico dos colonizadores, portanto, não era hegemônico, pois estes eram formados
por sujeitos de diferentes locais da Bretanha e, posteriormente, do Reino Unido[xx]. Cada colônia
estabelecida tinha uma característica linguística específica a depender do local de origem e do dialeto
de seus colonizadores. Além disso, os britânicos não foram os primeiros nem os únicos europeus a
estabelecerem colônias pelo mundo, razão pela qual as colônias inglesas também sofreram
interferências de outras línguas que não a língua inglesa, mas do espanhol, alemão, português,
holandês, francês, etc. (CRYSTAL, 2014).

Logo, a diversidade da língua inglesa ao redor do mundo é, em parte, o resultado dos vários padrões
de contato com outras línguas e culturas, mas também um produto da diversidade linguística que
existia no Reino Unido e que foi exportada para o mundo pelos colonizadores (LEITH;
SEARGEANT, 2012). Sendo assim, evidenciamos que as variantes da língua inglesa faladas no
Reino Unido se propagaram ao redor do mundo, sofrendo influências e interferências das línguas e
culturas com as quais entravam em contato e gerando, por conseguinte, novas configurações
linguísticas.

Podemos afirmar, então, que uma das principais consequências da colonização britânica mundo afora
foi o surgimento das inúmeras variedades da língua inglesa[xxi]. A formação e estrutura dessas
variedades foram definidas com base na forma como a língua inglesa se relacionou com as línguas e
as culturas com as quais entrou em contato. Conforme mencionado, o processo de colonização
externa gerou três principais consequências linguísticas: a destituição da língua local pela língua dos
colonizadores, a sujeição da língua local à língua dos colonizadores ou a substituição da língua local
por uma nova língua que não se refere diretamente à língua dos colonizadores, mas a um pidgin ou
crioulo desenvolvido pelo contato entre os diversos sujeitos de línguas maternas distintas.
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É necessário pontuar que o processo de colonização desencadeia desigualdades sociais, políticas e
econômicas, que possuem como objetivo a manutenção da hegemonia colonial. Essa hegemonia era
mantida através da imposição da cultura britânica e do privilégio dado à língua colonial e aos seus
falantes. Portanto, o desenvolvimento das variedades da língua inglesa teve como base, ao menos
inicialmente, a língua falada pelos colonizadores, para, posteriormente, as línguas se diversificarem
pela introdução de elementos específicos da sua localidade ou do seu modo de colonização.

A isso precisa ser adicionado o fato de que “quando duas línguas entram em contato, o que realmente
acontece é que duas comunidades que falam línguas distintas passam a se relacionar e a natureza
dessa relação irá determinar como uma língua irá influenciar a outra” (SEARGEANT, 2012, p. 20).
Essas relações linguísticas ocorrem de forma amigável ou hostil, as quais podem desencadear em
convivência mútua, competição ou processo de seleção linguística entre a língua dos colonizadores e
as línguas locais.

Com base nessa perspectiva das relações entre a língua do colonizador e as línguas locais, Schneider
(2007) divide esse processo de formação de novas variedades linguísticas em cinco estágios:
fundação, estabilização exonormativa, nativização, estabilização endonormativa e diferenciação.
Nesse caso, o surgimento de uma nova variedade linguística tem como ponto propulsor a inserção e
o uso regular da língua inglesa em um novo território, no qual ela não era falada. Esse processo de
introdução da língua em novos locais é denominado de fundação ou estabelecimento (SCHNEIDER,
2007).

Nesse estágio inicial, as relações sociais entre os colonizadores e os nativos podem variar desde o
estabelecimento de vínculos de amizade e cooperação[xxii] até a prática mútua de violência e
dominação[xxiii]. Em termos linguísticos, por sua vez, essa fase foi marcada por dois círculos
distintos de contatos, o primeiro marcado pela presença dos diversos dialetos da língua inglesa
levados para o novo território e o segundo pelo contato desses dialetos com as línguas locais.

Os colonizadores ingleses não possuíam um histórico linguístico único, por isso, variados dialetos da
língua inglesa eram encontrados e utilizados nos territórios colonizados. Desse modo, processos de
adaptação e acomodação da pronúncia e do léxico foram iniciados com o intuito de facilitar a
comunicação, o que desencadeou, posteriormente, na busca pela homogeneização da língua inglesa
falada nesse novo território.

O contato entre os colonizadores e as línguas locais referia-se, primariamente, a propósitos utilitários
imprescindíveis para a manutenção e a expansão territoriais. Assim sendo, a comunicação e
compreensão mútuas eram restritas a alguns indivíduos e tópicos, não abarcando as duas
comunidades como um todo. Ademais, em regra, os colonizadores, considerados dominantes em
termos políticos, econômicos e militares, não tinham o interesse em aprender as línguas locais,
deixando para os sujeitos nativos a busca pelo aprendizado e compreensão da língua a ser utilizada
na comunicação intergrupos, no caso, a língua do dominador. A língua local, portanto, pouco
influenciava a língua dos colonizadores, inserindo-se quase que exclusivamente no léxico através do
uso dos nomes de lugares[xxiv].

Com o tempo, as colônias britânicas foram estabelecidas e estabilizadas politicamente, fazendo com
que a língua inglesa fosse amplamente falada nos novos territórios, sendo delimitada como a língua
da administração, da educação, do sistema jurídico, entre outros. Esse estágio refere-se à segunda
fase do processo de formação das variedades linguísticas, denominado, segundo Schneider (2007),
de estabilização normativa. Em termos sociais, no caso do inglês, esse estágio foi marcado pelo
aumento das relações entre os colonizadores e os nativos, pois ambos visualizavam aspectos
positivos para o estreitamento dos laços: os colonizadores precisavam expandir e adentrar cada vez
mais o território colonizado, necessitando da ajuda dos nativos; e os nativos buscavam uma forma de
assegurar e manter o status de privilégio ou de prosperidade econômica.
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Em se falando da língua inglesa, essa fase é caracterizada pela dualidade: identidade britânica formal
e identidade britânica local. A identidade britânica formal reporta-se ao fato de que os colonizadores
se viam como uma extensão do que conhecemos na atualidade como Reino Unido e sentiam-se, em
grande parte, pertencentes à cultura britânica de origem, ou seja, anglo-saxônica. Simultaneamente,
os colonizadores desenvolviam a concepção de identidade britânica local, pois ao mesmo tempo em
que eram britânicos, começaram a perceber que possuíam traços peculiares que os distinguiam dos
britânicos remanescentes no território-mãe.

Linguisticamente, essa dualidade fez com que a língua inglesa das Ilhas Britânicas fosse visualizada
como o espelho da língua que precisa ser falada no novo território. Contudo, no uso comum, essa
língua já começava a sofrer maiores influências das línguas locais, tendo em vista o crescente contato
entre as comunidades. Nessa perspectiva, a língua inglesa dos colonizadores sofreu alterações não
apenas no léxico, mas também sofreu modificações em aspectos sintáticos e morfológicos.

Na medida em que os colonizadores começaram a se fixar nos novos territórios e a visualizar essas
novas terras não mais como algo temporário, mas como moradia permanente, o sentimento de
pertencimento ao Reino Unido foi diminuindo. Os colonizadores britânicos passaram a não se
identificar mais cultural, linguística e politicamente com o seu território de origem, nascendo o
desejo de estabelecer uma identidade própria, independente do Reino Unido.

Esse momento de transformação cultural e linguística é denominado de nativização e refere-se ao
movimento de transição entre a subserviência a uma terra-mãe e a busca pela independência. Nesse
estágio, diferentemente do que acontece no estágio de fundação, tanto os colonizadores quanto os
nativos se sentem como pertencentes ao território[xxv]. Um aspecto, contudo, não foi modificado: o
fato de que os nativos, e não os colonizadores, teriam que se adaptar e adequar às comunidades
formadas pelos colonizadores britânicos. Como consequência, a população local passou por
processos de aculturação e de assimilação linguística, o que levou, em alguns casos, à completa
conversão da língua local e, até mesmo, à sua extinção, a exemplo dos Maoris na Nova Zelândia, de
algumas comunidades aborígenes na Austrália e das tribos nativas americanas (SCHNEIDER, 2007,
p. 42).

Ainda assim, ressaltamos que, apesar de renegadas, as línguas locais continuaram e continuam a
interferir e influenciar na língua dos colonizadores, pois a inserção de sua população como parte
integrante da comunidade faz com que a língua sofra alterações ligadas à língua materna de seus
falantes[xxvi]. Além disso, é preciso pontuar que a quebra de identidade com o Reino Unido fez com
que os colonizadores passassem a considerar uma nova identidade baseada nas realidades e práticas
locais, tendo a diversidade linguística como um marco para o estabelecimento dessa mudança. Nesse
sentido, a língua falada nos novos territórios deixa de ser aquela intrinsecamente ligada à língua-mãe
advinda do Reino Unido, e começa a se desenvolver uma variedade local da língua.

Com essa mudança de perspectiva e sentimento de pertencimento, os territórios colonizados
começam a desencadear reações nacionalistas, buscando a independência política e cultural. Nesse
caso, os novos territórios querem se afirmar não apenas como países politicamente independentes,
mas também culturalmente distintos. No caso da expansão da língua inglesa, a colônia deixa de ser
vista como extensão do Reino Unido e passa, então, a ser considerada uma nação com seu próprio
povo, cultura e língua. Esse processo é intitulado de estabilização endonormativa.

Tal estágio é marcado pela aceitação das normas linguísticas locais, destituindo, portanto, neste caso,
a língua inglesa falada nas Ilhas Britânicas como modelo a ser seguido. A variante falada localmente
é posta como norma e língua padrão, sendo a sua estrutura fixada formalmente através de gramáticas
e dicionários.

Com a independência dos territórios colonizados, movimentos de construção e conhecimento interno
começam a ser desencadeados, demonstrando que esses territórios não eram únicos e homogêneos,
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mas, ao contrário, eram, e são, compostos de diversos subgrupos definidos em escalas regionais,
sociais e étnicas. Essa subdivisão em grupos afeta diretamente a língua falada no território, pois cada
setor da sociedade passa a estabelecer seus padrões particulares de uso dessa nova língua inglesa.
Esse processo é denominado de diferenciação e demonstra que, dentro do mesmo território, a nova
língua também possui variedades linguísticas.

Através dessa análise, verificamos que a língua inglesa falada nas colônias passou de língua espelho
para língua independente dos domínios do Reino Unido, auxiliando no processo de independência e
desenvolvimento de novas nações. Nessa perspectiva, a origem da língua inglesa “norte-americana
ou britânica, torna-se secundária. Já não são mais as raízes de sua territorialidade anterior que
contam, mas sua existência como idioma desterritorializado, apropriado, ressemantizado, nos
diversos contextos de sua utilização” (ORTIZ, 2004, p. 11). Dessa forma, podemos afirmar que, com
o processo de colonização, o termo “língua inglesa” passou a se referir não apenas a um único
modelo linguístico, mas a todas as variedades linguísticas que emergiram desse processo.

Por variedades linguísticas compreende-se o fato de que as mudanças sofridas pela língua inglesa nos
diversos territórios colonizados podem dificultar, de algum modo, a compreensão entre seus diversos
falantes nativos, mas não impedem a comunicação como um todo. Conforme exposto, as variações
linguísticas surgem com o afastamento das comunidades de falantes (por exemplo, comunidade da
Inglaterra e comunidade de colonizadores no Canadá). Assim, destacamos que, se esse afastamento
gerar diferenças estruturais que não impeçam a comunicação entre esses falantes, esse processo pode
acarretar no surgimento de variedades da língua (inglês britânico e inglês canadense). Contudo, caso
essas comunidades linguísticas se afastem de forma que a fala de uma comunidade não seja
compreendida pela outra, temos a presença de duas línguas distintas (BAUGH; CABLE 2002).

Essa distinção entre língua e variedades linguísticas baseia-se nos traços estruturais da língua,
entretanto, as variedades também podem ser analisadas e definidas de acordo com os aspectos
políticos, sociais e culturais. Delimitar que uma comunidade de falantes detém uma língua própria
(nova e distinta da qual se originou), ou uma variedade linguística distinta, conecta-se, em muitos
casos, com uma decisão política e não uma deliberação pautada nos traços linguísticos que as tornam
distintas ou não. Isso ocorre, muitas vezes, como forma de delimitar barreiras políticas e geográficas
entre países, tentando fortalecer a identidade social e cultural do país como distinta das demais
nações[xxvii] (SEARGEANT, 2012).

Ainda no que tange à interferência política na delimitação de uma língua ou de uma variedade
linguística, temos que os países detentores de poder político e econômico tendem a estipular e
delimitar as suas línguas como língua padrão a ser seguida[xxviii]. Conforme afirma Crystal (2012,
p. 170), determinar uma língua como modelo a ser usado gera “o mesmo problema que variedades
mais antigas da língua inglesa também enfrentaram: a visão de que só pode existir um tipo de inglês,
o padrão, e que todos os outros devem ser extintos”.

Entretanto, precisamos ter em mente que as línguas não são entidades autônomas, isoladas e
separadas (PENNYCOOK, 2007), estando sujeitas a interferências e influências externas de outras
comunidades. No caso da língua inglesa, essas interferências e influências levaram ao surgimento de
muitas outras variedades, posto que as mudanças linguísticas sofridas passaram a caracterizar a
língua falada em determinado local como linguisticamente distinta, mas ao mesmo tempo semelhante
da falada em outro território.

Nesse aspecto, podemos utilizar o termo “línguas inglesas” para nos referirmos às diversas
variedades de uma mesma língua: a língua inglesa. Isto porque, diferentemente, do que ocorreu com
outras línguas, como o latim, a qual ao se propagar pelo mundo, não apenas desencadeou o
surgimento de variedades linguísticas, mas também de outras línguas distintas e mutuamente
incompreensíveis, tais como o espanhol, o italiano, o português e o francês, a língua inglesa
permaneceu como uma única língua[xxix] mesmo com a sua saída das Ilhas Britânicas e a expansão
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pelo mundo (NORTHRUP, 2013).

O ensino de língua inglesa e o seu status de língua do mundo

Conforme evidencia Kumaravadivelu (2008), o mundo atual tem sido reestruturado pelo atual
fenômeno de globalização. Essa reorganização mundial refere-se não apenas à quebra das barreiras
de tempo e espaço e as interconexões e inter-relações sociais, políticas e econômicas, mas também ao
modo como as pessoas se relacionam com a sua língua local e com as demais línguas que adentram
as comunidades nas mais diversas áreas do planeta.

Com esse movimento de globalização, a língua inglesa alcançou o patamar de língua mundial, uma
vez que, apesar de não ser a língua mais falada do globo terrestre, posto ocupado pelo mandarim em
termos quantitativos localizados[xxx], é a língua com maior amplitude mundial. O alcance do inglês
decorre do fato deste ser, na atualidade, a língua mais falada por não nativos. A língua inglesa
tornou-se, portanto, o idioma utilizado para ampla comunicação, isto é, o veículo linguístico e
cultural que viabiliza a interação entre pessoas de línguas e comunidades distintas.

Isso se tornou viável, pode-se teorizar, a partir do momento em que o inglês passou a ser a língua
estrangeira mais ensinada no mundo, superando, por exemplo, o espanhol e o francês, línguas que
também se expandiram no rastro das empreitadas colonialistas europeias. Com o colonialismo e o
imperialismo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a língua inglesa e o seu ensino
deixaram de ser restritos aos nativos e passaram a inserir não nativos, seja por necessidade ou
imposição política, econômica ou social.

Nesse sentido, no que concerne aos nativos e não nativos da língua, o ensino de língua inglesa
passou a referir-se, ao menos, a três perspectivas distintas: inglês como primeira língua, inglês como
segunda língua e inglês como língua estrangeira[xxxi]. Essas distinções são estabelecidas com base
no local onde a língua é aprendida e nas funções sociais e comunicativas para quais é utilizada.

O inglês como primeira língua refere-se ao fato de que ela é a principal língua de seu falante, aquela
que o indivíduo aprende para que possa se comunicar na sociedade em que nasceu. Nessa
perspectiva, o inglês como primeira língua, ou língua materna, pode ser encontrado em países que a
enquadram como língua oficial ou língua de facto. Contudo, ressalta-se que a caracterização do
falante como nativo precisa ser feita tomando como base o conjunto de elementos, e não apenas um
deles, posto que o mero nascimento em um país que tenha o inglês como língua oficial não o
distingue como falante nativo.

De acordo com Tomlinson (2011), diferentemente do inglês como língua materna, a língua inglesa
como segunda língua refere-se à situação na qual ela não é a principal língua de uso da comunidade,
mas possui funções sociais e comunicativas nesse local. A língua inglesa como segunda língua
condiz, portanto, com a necessidade de aquisição de uma língua por uma imposição social, posto
que, para perfazer as suas necessidades sociais, econômicas e profissionais, a organização da
sociedade faz com que o indivíduo aprenda não apenas a sua língua primeira, mas também outra
língua que será utilizada corriqueiramente.

O inglês como língua estrangeira, por sua vez, não tem uma função social e comunicativa imediata
na sociedade em que é aprendida (OXFORD, 1990). Nesse contexto, a língua inglesa não é
normalmente utilizada para a comunicação em uma sociedade em particular. A sua aprendizagem
parte, por exemplo, de uma delimitação política e governamental que a inseriu como língua
estrangeira nos currículos.

A forma como o inglês será ensinada precisa pressupor, portanto, o modo como ele é concebido.
Esse fator deve ser considerado já que, por exemplo, os alunos de inglês como língua materna já
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possuem os códigos e as habilidades da comunicação, precisando apenas desenvolvê-los de forma
avançada através da interação e prática (CANAGARAJAH, 2002). Do mesmo modo, os alunos de
inglês como segunda língua, ou língua estrangeira, ainda precisam ser expostos aos referidos
códigos.

Entretanto, mesmo com essa distinção na prática de ensino, precisamos atentar, na atualidade, para o
fato de que o ensino desse idioma, independentemente do seu enquadramento, precisa estar
contextualizado com os acontecimentos atuais. A globalização, portanto, adentra também o campo da
educação linguística, interferindo e modificando a forma como a língua é concebida e utilizada.

A configuração do inglês como língua global gerou a sua desvinculação dos ditos centros
hegemônicos (Estados Unidos e Reino Unido), passando, na atualidade, a sofrer influências de todas
as comunidades que a usam. Consequentemente, do mesmo modo que esse idioma, em tese, perdeu o
seu centro de referência, o seu ensino também precisa ser desvinculado da conexão imediata com o
denominado falante nativo. O ensino de língua inglesa, portanto, precisa preparar o aluno para se
relacionar não apenas com esses falantes, mas com todos aqueles que a dominam.

O mundo globalizado impõe ao seu falante uma postura mais ativa em relação à sua tomada de
decisões e à sua atuação em sociedade. Isso ocorre uma vez que não podemos mais falar em campos
isolados de atuação, mas em espaços complementares e interconectados. Toda e qualquer tomada de
decisão está conectada com a vida em sociedade. Assim, o falante de língua inglesa precisa estar
consciente de seu papel como cidadão não apenas local, mas também global.

De alguma forma, podemos afirmar que aqueles que dominam o inglês precisam estar aptos para,
entre outras coisas, compreender as diferentes situações e contextos nos quais possam ser inseridos,
escolher como a língua deverá ser utilizada em cada uma dessas situações, identificar quais as
decisões que precisará tomar para facilitar ou viabilizar a comunicação com o interlocutor de outra
comunidade; utilizar-se de diferentes recursos e ferramentas para comunicar-se, entre outras
questões. Desse modo, os alunos precisam não apenas saber o conteúdo linguístico necessário para a
comunicação, mas devem ser preparados para enfrentar o mundo globalizado
(KUMARAVADIVELU, 2006).
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[i] O termo língua oficial refere-se à língua determinada legalmente, através de um documento
nacional que a estipule como língua da nação, enquanto que o termo língua de facto condiz com a
língua que é amplamente utilizada pela nação, sem existir uma delimitação legal que a designe como
língua do país. Esses termos podem ser exemplificados, no caso da língua inglesa, com os seguintes
países: 1) Estados Unidos da América, no qual a língua é amplamente utilizada pela população,
contudo, a nação não tem um documento que a defina como língua oficial do país; 2) Canadá, no
qual a língua inglesa é amplamente falada pela população e designada legalmente como uma de suas
línguas oficiais; e 3) Paquistão, no qual a língua inglesa não é primariamente utilizada pela
população, mas a legislação local a tem como língua oficial.

[ii] Essa é uma definição que pode ser encontrada na maioria dos dicionários, sejam esses online ou
em papel. A única discrepância pode ocorrer no que se refere à inclusão de Macau como território
que tem a língua portuguesa como língua oficial, posto que, na atualidade, a língua portuguesa é
utilizada nesse local apenas na sua região administrativa, não sendo de uso geral de sua população.
Conforme dispõe o site do governo local (www.pt.macautourism.gov.mo), Macau é uma das regiões
administrativas especiais da China, tendo sido colonizada pelos portugueses em meados do século
XVI, sendo posteriormente adicionada à República da China.

[iii] Não se tem uma delimitação exata de quantos países usam a língua inglesa como língua oficial
ou língua de facto, posto que a compreensão da abrangência dos termos ‘língua oficial’ e ´língua de
facto’ não é única, existindo, na literatura, variadas perspectivas em relação à amplitude desses.
Nesse sentido, é possível encontrar instituições, governamentais ou não, que identifiquem entre 43
(quarenta e três) chegando até 115 (cento e quinze) países como aqueles que usam a língua inglesa
como língua oficial ou língua de facto. Algumas dessas instituições seriam a Universidade de Purdue
(www.purdue,ed/oepp/resources/countries.html), o Centro Europeu de Mestrado em Migração e
Relações Internacionais (www.emmir.org), a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos
(www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2098.html) e a enciclopédia nacional
Nationalencyklopedin desenvolvida pelo governo da Suécia (www.ne.se).

[iv] Os princípios da McDonaldização elencados por Ritzer (2014) referem-se a:

1. Eficiência: todos os passos a serem seguidos são pré-estabelecidos e determinados;
2. Precisão: todo o custo de produção e consumo é calculado;
3. Previsibilidade: os produtos e a prestação do serviço serão os mesmos independentemente do

local; e
Controle: todas as ações são controladas, sejam estas dos trabalhadores ou dos consumidores.

[v] Essa forma do processo de globalização pode ser exemplificada com o atual status da língua
inglesa, a qual deixou de ser uma língua local, no sentido de pertencente e restrita aos países que a
têm como língua oficial ou língua de facto e passou a ser um fenômeno global.

[vi] Boaventura de Sousa Santos (2006; 2009) concebe como patrimônio comum da humanidade
tudo aquilo que precisa ser preservado e discutido em conjunto por todos e não apenas por países
específicos, citando como exemplo a proteção da camada de ozônio, a Amazônia, a biodiversidade,
etc.

[vii] Por características gerais da globalização se tem aqueles traços que são encontrados em
qualquer forma de globalização, seja na homogeneização, na heterogeneidade ou não conexão desses
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dois.

[viii] O termo Bretanha (também utilizado Britain, Britannia major e Brittany) foi designado, pelos
romanos, em 55 a.C., para se referir ao território conquistado, atualmente composto pela Inglaterra e
o País de Gales. Esse território não se confunde, na atualidade, com a Bretanha localizada no oeste
da França, denominada no período dos romanos de Britannia minor (HAY, 1955). Posteriormente,
com a chegada das tribos germânicas, foi designado o nome de Inglaterra, tendo como significado,
em língua inglesa (England), de a ‘terra dos Anglos’, fazendo uma nítida alusão à posse da terra
pelos seus invasores germânicos. Na atualidade, os territórios invadidos e de expansão germânica
ainda podem ser visualizados de três formas: 1) Grã-Bretanha, termo usado para se referir à
Inglaterra, à Escócia, ao País de Gales e a algumas pequenas ilhas pertencentes à Inglaterra (Scilly
Isles, Isle of Wright, Anglesey, Hebrides, Orkney e Shetland), sendo utilizado pela primeira vez em
1604 quando o rei da Escócia, James VI, se tornou também o rei da Inglaterra, denominado de James
I; 2) Ilhas Britânicas, refere-se à Grã-Bretanha, conjuntamente com todas as demais pequenas ilhas
que não fazem parte da Inglaterra, mas são consideradas de propriedade da coroa britânica, tais como
Guernsey; e 3) Reino Unido, referindo-se à junção da Irlanda do Norte com os países formadores da
Grã-Bretanha (fontes: learnenglish.britishcouncil.org/en/how e
www.worldwidewords.org/articles/gb.htm, ambos com acesso em 10 de fevereiro de 2015).

[ix] Não se tem registros da língua nativa (de origem) da Bretanha, sendo o proto-celta documentado
como língua mais antiga encontrada nesse território e de conhecimento histórico (KNOWLES, 1997,
p.21). Inicialmente, a língua inglesa se concentra na parte central, atualmente conhecida como
Inglaterra. Nesse momento, os celtas fogem e se estabelecem no que conhecemos hoje como País de
Gales, Escócia e Irlanda. Posteriormente, com o avanço dos povos germânicos por toda a extensão
das Ilhas Britânicas, a língua inglesa passa também a ser propagada por toda a extensão territorial.

[x] O império romano chegou à Bretanha durante o seu período de expansão, em 43 a.C, mantendo
as forças imperiais até o início do século V, cerca de 410 d.C., quando as tropas precisaram retornar
para Roma para defender o império romano, então em declínio.

[xi] Os períodos históricos para o estudo da língua inglesa ainda podem ser subdivididos em períodos
internos, tais como, inicial e final (early e late), referindo-se às características presentes na língua
inglesa no início e no fim de cada grande período, exemplo, Early Old English e Late Old English
(GELDEREN, 2006; BAUGH; CABLE, 2002; ALGEO, 2010,).

[xii] Ao invadirem e se estabelecerem na Bretanha, as tribos germânicas formaram diversos grupos
denominados de reinos, com o intuito de demarcar território e poder. De acordo com Baugh e Cable
(2002), sete desses reinos se destacaram e foram eventualmente reconhecidos pelas tribos
germânicas: Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent, Essex, Sussex e Wessex. Esse conjunto de
reinos foi intitulado de heptarquia Anglo-Saxã.

[xiii] Conforme afirma Algeo (2010), o evento mais importante na história da cultura Anglo-Saxã
ocorreu em 597 d.C., quando Santo Augustinho foi enviado à Bretanha, pelo papa Gregório I, com o
objetivo de converter os germânicos ao cristianismo. Com e para a inserção do cristianismo na
Bretanha foram tomadas algumas medidas para facilitar e manter a conversão dos povos germânicos,
sendo uma dessas medidas a modificação e adaptação das runas para o alfabeto latino.

[xiv] Com a morte do Rei Edward, em 1066, sem deixar sucessores, a Inglaterra enfrentou um
impasse à nomeação de um novo rei, pois dois sujeitos se alçaram à ocupação do trono inglês: 1)
Harold, conselheiro do rei e conde de extremo poder e de grande influência entre os distritos
britânicos, e 2) William, primo de segundo grau do falecido rei e duque da Normandia, a quem o Rei
Edward havia garantido que seria o seu sucessor (BAUGH; CABLE, 2002). Em dezembro de 1066,
Harold e William se enfrentaram na Batalha de Hastings, da qual William saiu vencedor e foi
coroado rei da Inglaterra, sendo este fato histórico intitulado de Conquista Normanda. Uma das
principais consequências da Conquista Normanda foi a inserção de uma nova nobreza na Inglaterra,
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tendo em vista que ao ser coroado, o Rei William levou para o seu novo reino a nobreza normanda, a
qual passou a fazer parte dos altos cargos do reino. Salienta-se, ainda, que, em termos linguísticos, a
Conquista Normanda teve um grande impacto no desenvolvimento da língua inglesa, pois, a partir de
1066 até o seu restabelecimento, o inglês foi considerado língua das pessoas comuns, sendo
hierarquicamente inferior, em termos políticos e sociais, ao francês, língua do governo inserido pelos
normandos, e ao latim, língua da igreja. Desse modo, durante o Inglês Médio, a língua francesa teve
grande interferência no desenvolvimento da língua inglesa, inserindo um número considerável de
novas palavras no vocabulário inglês (ALGEO, 2010).

[xv] A Guerra dos Cem Anos teve início em 1337, quando o trono francês esteve carente de um
herdeiro direto. Aproveitando da situação, o rei britânico Eduardo III, neto do monarca francês
Felipe (1285 – 1314), reivindicou o direito de unificar as coroas inglesa e francesa. Dessa forma, a
Inglaterra incrementaria seus domínios e colocaria um conjunto de prósperas cidades comerciais sob
o seu domínio político, principalmente da região de Flandres. Essa guerra durou, em verdade, 116
anos e fez com que os normandos remanescentes no território inglês se enxergassem como britânicos
e não mais vinculados à França, insurgindo o sentimento de nação britânica na população (BAUGH;
CABLE, 2002).

[xvi] Essa distinção de objetivos pode ser vislumbrada, por exemplo, através da colonização dos
Estados Unidos e da Jamaica. Os peregrinos chegaram aos Estados Unidos em 1620, buscando um
novo local para moradia, fugindo das perseguições sofridas nas Ilhas Britânicas. Nesse sentido, o
objetivo maior era o de estabelecer uma comunidade no novo território, como uma nova moradia. A
colonização britânica na Jamaica, por sua vez, tinha o objetivo meramente exploratório, visando à
obtenção de riquezas com a exploração da terra.

[xvii] Os fatores econômicos propulsores para a colonização externa referem-se ao fato de a
monarquia britânica conceder às companhias investidoras o monopólio de algumas commodities. Os
problemas econômicos enfrentados por parte da sociedade, por sua vez, levam aos motivos sociais
das colonizações externas, posto que a inflação e o desemprego facilitaram o processo de estabelecer
populações e enviar trabalhadores para as colônias. Por fim, as disputas por poder e território entre os
estados da Europa explica o motivo político para a colonização externa.

[xviii] Nesse primeiro momento, considera-se falante nativo da língua inglesa aquele advindo das
Ilhas Britânicas, posto que trata-se de uma perspectiva da expansão e colonização histórica. No
entanto, posteriormente, será feita uma análise sobre o que deve ser considerado falante nativo na
atualidade.

[xix] A população de trabalhadores levada para esses países durante a colonização britânica foi
formada, em sua maioria, de escravos advindos de diversas partes e tribos do continente africano.
Essa junção de escravos de diversos locais era utilizada pelos britânicos para minimizar a
comunicação entre os sujeitos, como forma de evitar possíveis revoltas e rebeliões. Desse modo,
posto que falavam línguas distintas, os escravos começaram a desenvolver meios para a comunicação
e compreensão entre si, surgindo os pidgins. Os pidgins são novas línguas que surgem através do
contato entre falantes que precisam manter a comunicação, mas que não possuem a mesma língua.
No caso em questão, o pidgin foi desenvolvido com a junção do vocabulário da língua dos
comerciantes de escravos e seus colonos (língua inglesa) com as línguas maternas dos escravos. Vale
ressaltar que o pidgin é uma língua sem falante nativo original, ou seja, é construída a partir da
necessidade de seus falantes. Quando esse pidgin começar a ser utilizado como primeira língua pelas
crianças e tornar-se a língua da comunidade, ele passa a ser denominado de crioulo. (LEITH;
SEARGEANT, 2012, p. 124).

[xx] Ao invadirem a Bretanha, as tribos germânicas estabeleceram os seus reinos principalmente no
espaço territorial que conhecemos atualmente como Inglaterra. Após o estabelecimento no novo
território, começaram movimentos de expansão e tomada dos territórios vizinhos, compostos
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primeiramente pelo País de Gales e Escócia e, posteriormente, a Irlanda. Esse processo de
colonização tem início no século V, diferentemente do processo de colonização externo que começa
no século XVI. Desse modo, podemos afirmar que do processo de colonização interno a Bretanha foi
a propulsora, enquanto que, no caso da colonização externa, não apenas a Bretanha estava envolvida,
mas também os demais territórios constituintes do Reino Unido.

[xxi] Nesse momento, a variedade linguística tem como base o fato de que inicialmente a língua
inglesa referia-se à língua falada na Inglaterra, sendo que com a colonização das Ilhas Britânicas e de
outros territórios ao redor do mundo, essa língua passou a ser falada e inserida em outras
comunidades, surgindo novas formas de se utilizá-la, denominadas, portanto, de variedades da língua
inglesa.

[xxii] Exemplos desse tipo de relação podem ser verificados em Cingapura e em partes da Índia,
onde os colonizadores obtinham títulos e tinham uma convivência de cooperação com os locais.

[xxiii] Esse tipo de relação pode ser visualizado através da colonização dos Estados Unidos e da
Austrália, países nos quais as relações amigáveis foram logo sobrepostas pela violência e dominação.

[xxiv] Conforme afirma Schneider (2007), o uso dos topônimos são, em regra, os empréstimos
iniciais, mais recorrentes e persistentes nessas situações de contato entre colonizadores e
colonizados. Além disso, o autor afirma que o uso dos topônimos não possui nenhuma conexão com
o respeito à cultura e à identidade local, razão pela qual, em muitos casos, mesmo após o genocídio
da população local ou a extinção quase que completa da língua autóctone, os nomes que as
populações locais davam aos lugares é, comumente, mantido pelos invasores.

[xxv] Essa conexão e estreitamento das relações em uma identidade territorial única não significa
que as divergências culturais, linguísticas, étnicas, entre outras, foram esquecidas e apagadas.
Ambos, colonizadores e autóctones, apenas percebem e aceitam o fato de que precisam conviver
permanentemente no mesmo espaço.

[xxvi] Quando uma língua é imposta a uma comunidade como parte do processo de colonização,
falantes locais tendem a incorporar muitas características linguísticas de sua primeira língua à língua
alvo (LEITH; SEARGEANT, 2012, p. 111).

[xxvii] Um exemplo do uso da língua como afirmação política pode ser ilustrado através da relação
entre o sueco e o dinamarquês, duas línguas que são linguisticamente muito parecidas, tanto que as
suas comunidades de falantes se compreendem mutuamente, mas que são delimitadas como duas
línguas distintas e não variantes de uma mesma língua, por razões políticas e de afirmação das
nações (SEARGEANT, 2012, p. 14).

[xxviii] Essa perspectiva pode ser exemplificada através do Reino Unido que tende a afirmar que a
língua inglesa britânica é a língua de origem e mãe de todas as demais variantes, devendo ser seguida
como padrão hegemônico; assim como pelos Estados Unidos da América que, através da propagação
cultural e imposição política e econômica, delimita que a variante norte-americana é a de maior
prestígio e deve ser seguida como padrão.

[xxix] A expressão ‘uma única língua’ refere-se ao fato de que, mesmo com a sua expansão global, a
língua inglesa não desencadeou, até o momento e que se tenha conhecimento, no surgimento de
novas línguas, mas de diversas variedades linguísticas, todas calcadas em uma base semelhante de
construção, permitindo a comunicação entre os seus diferentes falantes.

[xxx] O termo ‘quantitativo localizado’ reporta-se ao fato de que o mandarim é a língua mais falada
quando se considera um lugar específico e uma região delimitada, mas não quando se refere à
amplitude mundial.
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[xxxi] Ressalta-se que não existe um consenso quanto às definições dos termos primeira língua,
segunda língua e língua estrangeira. Alguns teóricos, como no caso apresentado, fazem a distinção
com base no uso e função social da língua. Outros, de forma mais restritiva, delimitam que a divisão
poderia ser feita apenas entre primeira língua e segunda língua, pois o termo “segunda língua” já
denotaria uma língua que foi aprendida após a aquisição de uma primeira, englobando, portanto, o
termo ‘língua estrangeira’.
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