
    

 

O CONCEITO DE INGLÊS INTERNACIONAL 

A expansão da língua inglesa para além dos países onde é falada como idioma nativo é um 

fenômeno que podemos observar principalmente a partir dos anos 1950. A abrangência deste 

idioma – inédita na história da humanidade – é o foco de inúmeras teorias que o classificam 

como idioma internacional: cada vez mais utilizado e difundido em todos os continentes do 

mundo.  

 Daí nasceu o termo Inglês Internacional (International English): uma referência à ideia 

de que o inglês é um idioma falado em todo o mundo e, por isso, pode ser considerado uma 

ferramenta de comunicação internacional.  

No entanto, o conceito de Inglês Internacional não se refere apenas ao idioma como um meio 

de comunicação global – mesmo com os diferentes dialetos que o permeiam mundo a fora –, 

mas também, a um movimento de padronização da língua. Tal ideia é controversa, pois muitos 

a enxergam como algo utópico.  

Aqueles que defendem a propagação do Inglês Internacional como um idioma uniformizado se 

baseiam em três princípios: a universalidade, a flexibilidade e a neutralidade da língua. É como 

se o idioma se despisse de todas as particularidades culturais específicas dos países onde é 

língua nativa, no intuito de torna-lo o mais compreensível possível em qualquer parte do mundo.  

Uma curiosidade é que os exames de proficiência em língua inglesa, como o TOEFL e o IELTS, 

costumam aderir a este estilo de linguagem para permitir que seus testes sejam aplicados em 

todo o mundo sem prejudicar os estudantes que não têm contato direto com a cultura dos 

países onde o inglês é língua nativa. 

Assim, o inglês internacional é livre de gírias locais, expressões populares e todos os outros 

termos culturalmente marcados que podem dificultar a comunicação entre pessoas de países 

diferentes, cujas culturas pouco se assemelham.  

Neste sentido, os principais defensores da propagação do inglês como idioma internacional são: 

1) as comunidades científicas e acadêmicas, onde prevalece o uso do idioma formal; 2) as 

editoras cujas publicações têm relevância internacional; 3) as empresas globais que se 

preocupam em manter um canal de comunicação facilitador entre suas unidades de operação 

ao redor do mundo. 

Mas, por que e como o inglês se tornou uma língua universal? Bem, os aspectos históricos deste 

idioma ajudam a justificar a abrangência internacional que ele alcançou ao longo destes 70 anos 

(sabia mais lendo nosso artigo: Aspectos Históricos da Língua Inglesa). Por hora, vale saber que 

foi durante o século XX que o mundo testemunhou a propagação da língua inglesa de forma 

mais acelerada.  

A verdade é que, para além dos fatores históricos, este fenômeno também se deve a uma série 

de fatores políticos, sociolinguísticos, econômicos, e de influência cultural. Por exemplo: os 

países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia utilizam o inglês principalmente em 

contextos econômicos, comerciais e tecnológicos. O inglês internacional favorece a 

comunicação entre empresas e pessoas que não estão em um mesmo país, não compartilham 

de um mesmo cenário cultural e tampouco do mesmo idioma, mas que possuem interesses 

comuns.  



    

 

Hoje, o inglês é diariamente utilizado por cerca de 350 milhões de falantes não-nativos em todo 

o mundo.  

 No caso do Brasil, mesmo estando inserido em uma região continental onde o idioma 

espanhol é falado quase que em totalidade, o inglês é a língua estrangeira mais exigida pelas 

empresas aos seus funcionários. Tal fato reflete, por um lado, um movimento de globalização 

de empresas locais. Por outro, mais numerosas do que as empresas domésticas que se 

internacionalizam, são as multinacionais estrangeiras que vêm ao nosso país em busca de 

vantagens de mercado.   

Na verdade, o fenômeno que estamos presenciando representa apenas os primeiros anos desta 

expansão linguística que continuará, cada vez mais abrangente.  

Aí está a importância de textos bem redigidos e bem traduzidos que possibilitam a comunicação 

plena e eficiente entre pessoas e empresas de diferentes lugares do mundo. E, para isso, você 

pode contar com a WK Traduções. 

Até a próxima! 
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