
Idiomas não angloparlantes crescem na Internet  
Elis Monteiro  
 
O Google não só aportou recentemente com escritório próprio em solo brasileiro como anunciou, 
há algumas semanas, mais um serviço em português, depois do Orkut, Gmail e cia - o Google 
News, agora chamado Google Notícias. A estratégia do Google de oferecer conteúdo em idioma 
nacional é apenas mais um reflexo da importância que o português tem adquirido no ciberespaço. 
 
E aí veio uma notícia que passou despercebida mas que não deixa de ser relevante para aqueles 
que adoram pensar num mundo sem dominação norte-americana. Uma pesquisa recém-divulgada 
pela Organização União Latina mostra que, embora o inglês ainda seja o idioma predominante na 
Internet, como não poderia deixar de ser, a participação de outros idiomas, especialmente as 
línguas neolatinas, tem crescido consideravelmente. 
 
Dos idiomas que têm crescido mais, encabeça a lista o francês, seguido do castelhano, o italiano, 
o romeno e o português. De acordo com os dados da União Latina, o francês chegou a superar o 
espanhol no mês de março - o que não acontecia desde setembro de 1998. O crescimento do 
espanhol estaria, segundo a União Latina, estacionado.  
 
O motivo do rápido crescimento do idioma francês estaria no fato de a França e Bélgica terem 
demorado para despertar para a Internet. Por muito tempo, a França manteve-se isolada do resto 
do mundo - não à toa, ainda hoje os franceses se recusam a chamar Computador de Computer e 
preferem o charmoso Ordinateur. 
 
Agora, a presença do francês na Internet é de 11% a cada 100 páginas em inglês, contra 3,75% 
em setembro de 1998. O espanhol, por sua vez, passou de 3,37% (1998) para 10.23% (março de 
2005); a do português era de 1,09% em 1998 e, este ano, chegou a 4,15%. O idioma italiano 
passou 2% para 6,77% em 2005. A participação do alemão, por exemplo, é de 15,42% para cada 
100 páginas em inglês. A participação do alemão também aumentou muito nos últimos anos - em 
1998 era de apenas 5%. 
 
Enquanto as línguas neolatinas vão ganhando mais espaço no ciberespaço, o inglês tem perdido 
sua preponderância. De acordo com o estudo da União Latina, se em 1998 o inglês ocupava 75% 
da rede mundial dos computadores, em março a participação era de 45%. Uma queda e tanto. 
 
Tanto a queda do inglês quanto a ascensão dos idiomas neolatinos é reflexo não só dos projetos 
de inclusão digital ao redor do mundo como também do crescimento econômico que têm 
alcançado os países ditos emergentes, dentre eles o Brasil. 
 
O bom desempenho das línguas neolatinas é ainda mais surpreendente quando se constava que 
os EUA (junto com o Canadá) ainda concentram um número impressionante de usuários de 
Internet. A última estatística divulgada pela Internet World Stats diz que a América do Norte 
possui, sozinha, 23% do total de internautas no mundo. Só para comparar: a África tem 2,5% 
apenas; a Europa, 29,3%; a América Latina inteira tem meros 7,5% e a Ásia já soma 34,2%. 
 
Um bom exemplo da preponderância do inglês está bem pertinho. No Wikipedia - enciclopédia 
virtual indispensável -, são mais de 830 mil artigos escritos em inglês, contra 85 mil em 
português, 76 mil em espanhol. Em alemão, são 321 mil artigos; já em francês são 200 mil.  
 
Segundo o Global Reach, que fornece estatísticas sobre idiomas em uso na Internet, em 2004 o 
número de não angloparlantes já era de 64,2%, contra 35,8% de falantes de inglês. O site é um 
pouco menos otimista que a União Latina a respeito da participação do português na rede mundial 
- segundo eles, os falantes de português representam apenas 3.1% da população online em todo 
o mundo. 
 



Apesar de os números divergirem, a conclusão dos dois estudos, no entanto, é a mesma: as 
políticas públicas de combate à exclusão digital têm conseguido aumentar a participação dos que 
não falam inglês, mostrando ao mundo que, apesar de ser uma rede global, a Internet também é 
direito dos que não falam ou não querem aprender o idioma do Tio Sam. 
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