
LÍNGUAS

Em que língua é que nos vamos entender daqui a 40 anos?
Em inglês e espanhol, quase de certeza. Mas também em
português, hindi ou mandarim. As variáveis são infinitas, a
demografia não explica tudo e só a História poderá responder
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Cristina Margato

e Luciana Leiderfarb

Se eStá a pensar em pôr o seu tllho a estu-

dar mandarim, acreditando que é uma das grandes

línguas cio futuro, vamos dar-lhe alguns dados para
o confundir. Na verdade, é difícil afirmar sem mar-

gem de erro que o mandarim poderá converter-se

numa língua franca. O facto de ser falada por mais

de 800 milhões de pessoas não lhe garante um lugar
no mapa linguístico dos próximos 40 anos. Em con

trapartida, o espanhol, falado por 500 milhões, terá
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A "ENTRADA" DO FUTURO TERÁ PROVAVELMENTE DE INCLUIR O ESPANHOL, O HINDI E O PORTUGUÊS



uma influência global. 0 portu-
guês não ficará atrás e o inglês é

uma aposta certa. E, se ainda está a
considerar o Oriente, comece a

aprender o hindi.

Porquê? Porque o critério de-

mográfico, embora relevante, não

determina por si só a expansão de

uma língua. Outros fatores concor-

rem, tais como os políticos, os geo

políticos, os económicos, os cientí-

ficos, os tecnológicos e, claro, os

culturais.

Se, por outro lado, tem a espe-

rança de não precisar de aprender
novas línguas, porque passará a

existir um sistema de tradução si-

multânea imediata e perfeita, por
via tecnológica — semelhante ao

Google Translator —
,
não alimente

certezas. Nos anos 50, durante a

Guerra Fria, os militares norte-

-americanos acreditaram na possi-
bilidade de desenvolver um dispo-

sitivo de tradução automática para
descodificar as mensagens russas

e tal não aconteceu. Teorias de há

40 anos, como a do apocalipse dos

livros e da escrita, também não se

verificaram. A língua c uma neces

sidade biológica do ser humano.

Uma lista das dez línguas de

futuro será sempre sujeita à histó-

ria por fazer. Mas olhando para os

indicadores que existem hoje para
os próximos 40 anos há línguas

que sobressaem e se impõem des-

de logo pelo seu peso demográfico.
Ti o mandarim é sem dúvida uma

delas. O que não podemos prever é

o desenvolvimento social da Chi-

na, como realça Inês Duarte, inves-

tigadora do Centro de Linguística
da Universidade de Lisboa: "Por

um lado, não se pode dizer que a

China tenha neste momento um
desenvolvimento tão harmonioso

que não possa vir a implodir social-

mente. Por outro lado, não é uma

língua simples, nem alfabética, qua-
lidade essencial a uma língua fran-

ca, etem problemas de representa-

ção gráfica que, por exemplo, o hin-

di não tem." Segundo o relatório

da consultora Pricewaterhouse-

Coopers (PwC), a índia será em
2050 a terceira economia global,

aparecendo à frente do Brasil, íogo

a seguir à China e aos Listados Uni-
dos. Num cenário em que o hindi

concorresse com o mandarim cn

quanto língua franca do Oriente,
as vantagens do primeiro vão

além do facto desta última não ser

uma língua gráfica. O hindi tem ou-

tra vantagem, como recorda Inês

Duarte: "A índia tem uma relação
muito próxima com os Listados

Unidos e o Reino Unido e tem gran-
des companhias informáticas."

A INFLUÊNCIA
DA HISTÓRIA
Sc a proximidade geográfica c um
aliciante para a escolha de uma se-

gunda língua, as relações históri-

cas podem deitar por terra esta

vantagem. Um país como o Vietna-

me, que partilha a fronteira com a

China, resiste a ensinar o manda

rim, optando ironicamente pelo in-

glês, a língua oficial de um país

que também foi seu inimigo. Um

polaco prefere hoje aprender o in-

glês em vez do russo ou do ale-

mão, línguas que ainda há poucos
anos eram por imposição as mais

ensinadas. Hoje, ao contrário do

passado, as línguas não se expan
dem por via da colonização territo-
rial. O próprio conceito de coloni-

zação modificou se e passou a in

cluir outros fatores, como os vá-

rios tipos de migrações e o investi-

mento no desenvolvimento cientí

fico e académico. Inês Duarte acre-
dita que os países que tiverem as

melhores universidades, centros

de investigação e indústrias exer-
cerão sempre atração linguística,
c estarão mais bem posicionados

para as suas línguas se imporem:
"O critério vai por aí, mais do que

pelo número de falantes." O caso

do árabe é exemplo disto. Sendo

uma língua falada por mais de

200 milhões de pessoas, c logo

uma língua mundial, não tem as

ferramentas para o tornar indis-

pensável: está dividido em vários

árabes dialetais e, só por isso, não

é uma língua preparada para a

época cm que vivemos. O árabe

clássico, passível de ser ensinado

nas escolas, difere em muito do

árabe falado nos diversos países



em que é língua oficial.

0 oposto acontece com o espa-
nhol. "As academias de línguas fo-

ram criadas no século XVIII com o

objetivo de fazer um dicionário,

uma gramática euma ortografia. A

Academia Espanhola fê-10, assim

como a francesa. A portuguesa,

por exemplo, nunca criou os instru-

mentos que estabelecem a norma",

diz Ivo Castro, historiador e linguis-

ta da Universidade de Lisboa. Se há

dúvidas em relação à afirmação do

mandarim, do hindi e do árabe,

existem dados que nos permitem
afirmar que o espanhol será uma
das línguas mais faladas daqui a 40
anos. E, neste caso, não apenas co-

mo língua materna dependente do

aumento demográfico. É, como o

inglês, uma língua amplamente
usada nas transações económicas

e está em franca expansão nos Es-

tados Unidos. De acordo com um
estudo do Instituto Cervantes, este

será em 2050 o país com maior nú-

mero de falantes de espanhol do

mundo. Nem c preciso avançar tan

Lo tempo para Lirar conclusões so-

bre o crescimento desta língua: em

2030, segundo o mesmo estudo,

7.5 por cento da população mun-
dial (535 milhões) falará espanhol,

que já é a segunda língua mais utili-

zada do mundo e o segundo idio-

ma de comunicação internacional.

Tal como o inglês, o espanhol é va-

lioso do ponto de vista comercial.

O Instituto Cervantes defende que
a partilha do espanhol aumenta

cm 290 por cento o comercio bila

teral, enquanto o inglês não ultra-

passa os 240 por cento.

Os Estados Unidos serão em 2050 o país com maior

número de falantes de espanhol do mundo. Em 2030,

7,5 por cento da população mundial falará espanhol

PORTUGUÊS CRESCE
EM ÁFRICA
Falando de universo linguístico,

chegamos ao português. Tam-

bém língua do futuro, é o único

idioma em crescimento nos extin-
tos impérios coloniais em África.

Tjerk Hagemeijer, linguista da

Universidade de Lisboa especiali-
zado em crioulos, diz mesmo que
"o português só pode esperar me-
lhorias" em termos de expansão e

de crescimento. "Moçambique é

um bom exemplo do que está a

acontecer com o português em

África, onde o número de falan-
tes está a aumentar, resultando

no gradual desaparecimento de

outras línguas moçambicanas",

explica, acrescentando que "o au-

mento se verifica tanto nos falan-

tes nativos como nos falantes de

português como segunda língua",
o que afasta a demografia como

único critério em jogo.
Ivo Castro desvenda o para-

digma por trás do mecanismo de

expansão da língua portuguesa
em África: "Um rapaz euma rapa-
riga de etnias diferentes come-

çam a namorar usando o portu-
guês como língua comum. Se tive-

rem um filho, este falará não a lín

gua de origem dos pais mas terá
como língua nativa o português."
Isto tanto acontece em Moçambi-

que como em Angola, pais para o

qual não existem dados conclusi-

vos, mas onde se acredita estar a

ocorrer o mesmo fenómeno. Cu-

rioso é que, quando o império
português acabou, a língua portu-

guesa era minoritária em Moçam-

bique, enquanto hoje desempe-
nha funções essenciais, facilitan-
do a comunicação interetnias, o

acesso ao ensino médio e supe-
rior, e a consulta de literatura
científica. Para Inês Duarte, mais

do que uma política que defenda

a língua — "ela não está a ser ata-
cada" — precisamos de "ter uma

política inteligente que não seja a

da lusofonia, porque isso já foi

chão que deu uvas".

As potencialidades do portu-
guês não passaram despercebidas

aos ingleses, que no recente relató-

rio "Languages for the Future" con-

sideram na a sexta língua que de

vem aprender. No mesmo docu-

mento do British Council, é subli-

nhado o declínio do alemão e do

francês, ainda que ambas mante-
nham o seu lugar na lista das que
devem ser aprendidas, antes do

português. A razão é simples: o Rei-

no Unido exporta cm primeiro lu

gar para o mercado alemão e em
terceiro para o francês.

Há casos em que nem mes-

mo o poder económico de um

país consegue impor uma língua.

Vejamos o alemão, cuja influência
está a decrescer a olhos vistos, ten-
do entre 2005 c 2010 os dados

são do Goethe Institut — perdido
mais de dois milhões e meio de

alunos como língua estrangeira.
"O alemão faz parte de um grupo
de línguas que demograficamente
não são dominantes. É uma lín-

gua de negócio, de peso político,
mas regional", explica Ivo Castro.

De tal modo que própria a Associa-

ção da Língua Alemã já veio afir-

mar que "o alemão não está ape-
nas a perder a sua influência co-

mo se tornará numa língua perife
rica". A perda de terreno é palpá-
vel em "áreas como a tecnologia,

medicina, internet e economia",

em que o inglês "está a revelar-se

mais importante". Os linguistas
desta organização criticam a

quantidade de palavras inglesas
introduzidas no vocabulário ale-

mão, considerando-as uma amea-

ça. Em 2010, Peter Ramsauer, mi-
nistro dos Transportes alemão,

chegou a proibir o pessoal do seu

gabinete de usar anglicismos co-

mo laptop, tickets ou /lip-charts.

O TRIUNFO DO INGLÊS
No entanto, com os dados que te-

mos hoje, é impossível imaginar o

futuro sem o inglês. Além da sua

expressão económica, política e

demográfica, é o idioma da tecno-

logia, da ciência, das universida-

des, e a primeira língua a ser fala-
da nas redes informáticas do mun-
do globalizado. Entre 2000 e 2011,

julga-se que o número de utiliza-

dores cm inglês da Web tenha au
mentado de 187 milhões para 565

milhões. Neste rctrato, o portu
quês também se destaca, com um
incremento de oito para 82 mi-

lhões, sendo a quinta língua mais

falada, depois do mandarim, do es-

panhol e do japonês. O inglês é ain-

da falado em todos os continentes

e o seu crescimento depende em

grande medida dos países exterio-

res à anglofonia. Tornou-se uma

língua apetecível ao ponto de, por
exemplo, um funcionário da IBM

francesa, Jean-Paul Nerrière, ter
inventado em 2004 uma versão

simplificada da língua, reduzida a

1500 palavras, que aborda no li-

vro "Parlez Globish". O globish é

nada menos do que uma reação,
vinda de fora da comunidade an-

glófona, à preponderância indiscu-

tível do inglês.

Quarenta anos pode ser mui-

to ou pouco Lempo. Pois, além da

imprevisibilidade política, econó-

mica, demográfica e social, lida-

mos com uma aceleração tccnoló

gica sem precedentes. Os linguis-
tas são avessos a previsões e

acham que responder univoca-

mente a este assunto equivale a

um exercício de futurologia astro-

lógica. Preferem, por isso, fazer

perguntas. Sabem que, em matéria
de línguas — um dos sistemas

mais complexos da humanidade
—

,
as variáveis são infinitas e de-

correm do curso que a História to-

mar. Uma coisa é certa: vamos

sempre, e cada vez mais, precisar
de comunicar, o
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